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Resumo 

Este texto elucida o processo de construção do Plano Municipal da Educação da cidade 

de Jandira-SP, que foi resultado de uma ação coletiva, o qual envolveu todos os 

segmentos educacionais e de forma paralela com vários representantes da sociedade civil 

da cidade, considerando os atores envolvidos nos diferentes momentos do processo, os 

discursos afirmados e os negados, ideologias e visões de mundo.  Os dados empíricos 

foram confrontados com algumas referências bibliográficas e os resultados indicam que 

a gestão democrática, com suas diversas formas e mecanismos para a participação 

popular, podem contribuir para a formação de cidadãos críticos e compromissados com a 

transformação social e educacional. 

 

Palavras-chave: Plano Municipal da Educação, Educação Infantil, Plano Nacional de 

Educação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Antes de iniciarmos a conversa sobre a construção do plano municipal de 

educação da cidade de Jandira-SP: eixo educação infantil, faz necessário falarmos do 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, que foi construído com base na Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009 no seu Art. 214. A lei estabelece o plano nacional de 

educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação 

em regime de colaboração e define 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:  

I - erradicação do analfabetismo;  
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II - universalização do atendimento escolar;  

III - melhoria da qualidade do ensino;  

IV - formação para o trabalho;  

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País;  

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, 

de 2009). 

O PNE atual, pactua metas que buscam garantir o direito à educação de todos os 

brasileiros, sem esquecer da qualidade e da equidade. O plano aponta caminhos para 

superar as desigualdades regionais, ofertar uma educação que vise o desenvolvimento 

integral do indivíduo e expandir o acesso da educação infantil ao ensino superior, 

definindo também como deve se dar a gestão nas escolas e o financiamento da educação. 

No entanto, para que os preceitos e as metas do PNE se tornem realidade é imprescindível 

que os estados e municípios criem seus próprios planos, em consonância entre eles e com 

as diretrizes do nacional visando uma gestão democrática. 

 

A elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) deve 

observar o princípio constitucional de “Gestão Democrática do 

Ensino Público” (Constituição Federal, art.206, inciso VI) e 

atender o espírito e as normas definidas no Plano Nacional de 

Educação – Lei Nº 10.172/01. Esta perspectiva dará ao PME um 

caráter democrático e indicará o caminho para se construir um 

plano de educação para o município, que responda aos anseios da 

comunidade local e que assuma compromissos com o bem 

comum. (BRASIL, 2005, p. 80) 

 

Com base no Documento Norteador para Elaboração de Plano Municipal de 

Educação PME, a cidade de Jandira-SP, construiu o seu PME com o envolvimento de 

vários profissionais da educação e os diferentes segmentos e setores da sociedade ligados 

à educação e aos movimentos sociais organizados.  

A cidade de Jandira fica situada na Região Metropolitana do Estado de São Paulo 

a oeste da capital paulista. A sua população estimada em 2013 segundo dados do SEADE 

era de 114.431 habitantes, contém uma área de 17,2km², o que resulta numa densidade 

demográfica de 6.466,42 habitantes por quilômetro quadrado. E está dividido em 97 

bairros, sendo na sua totalidade urbana, seus limites são as cidades de Barueri a norte e 



nordeste; Carapicuíba a leste; Cotia a sul; e Itapevi a oeste. Jandira conseguiu sua 

emancipação no dia 8 de dezembro de 1963, anteriormente era uma vila pertencente à 

Cotia (cidade vizinha).  

Visto que, nos anos 1930, foi constituída a primeira instituição pública de ensino: 

a "Escolhinha Mista da parada Jandira". Na década de 1950, Jandira ganha mais 2 escolas, 

sendo a última um galpão de madeira localizada na praça Nilo de Andrade Amaral (hoje 

praça Anielo Gragnano). Essa escola era a mais importante do distrito, recebendo o nome 

de "Grupo Escolar Professor Vicente Themudo Lessa". Em 1966, a demanda escolar já 

estava saturado, sendo necessária a construção de um anexo no Jardim das Palmeiras, até 

a construção do Centro Educacional de Jandira (atual EE Professor Vicente Themudo 

Lessa) em 12 de novembro de 1972.  

Atualmente, Jandira conta com  18 escolas estaduais sendo uma técnica, 39 

escolas municipais, um polo da Universidade Aberta do Brasil. Na Rede Privada de 

Ensino são 28 estabelecimentos, que atendem a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, 

o Ensino Médio, a Educação Profissional e Tecnológica e o Ensino Superior e uma 

unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

Por conseguinte, e após situar o leitor do contexto do PNE e do local onde foi 

realizada esta pesquisa, o presente trabalho tem como objetivo elucidar e detalhar o 

processo de construção do eixo da educação infantil no Plano Municipal da Educação e 

seus resultados. 

 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO EIXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Em 2013, o município participou da organização municipal da Conferência 

Nacional da Educação (CONAE), onde foram reunidas várias pessoas dos municípios 

vizinhos da região oeste, para discutir os setes eixos: 1 Papel do Estado na garantia do 

direito à educação de qualidade: organização e regimento da educação nacional; 2 

Qualidade da educação, gestão democrática e avaliação; 3 Democratização do acesso, 

permanência e sucesso escolar; 4 Formação e valorização dos profissionais da educação; 

5 Financiamento da educação e controle social; 6 Justiça social, educação e trabalho: 

inclusão, diversidade e igualdade. Eixos estes, descritos no documento referência 



(CONAE 2010).  Após as conferencias municipais, houve as estaduais e finalmente a 

nacional, no qual resultou na aprovação do Plano Nacional da Educação 2014-2014. 

A elaboração do documento da Educação Infantil foi construído em articulação 

com o Plano Nacional de Educação 2014-2024, especificamente de acordo com a Meta 

1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) 

a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches com no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência 

do Plano Nacional de Educação.  

Seguindo-se uma tendência nacional, o município de Jandira vem registrando um 

crescimento da faixa etária de 0 a 5 anos. Segundo a projeção de julho de 2014 do SEADE 

a população de Jandira tem em torno de 114.431 moradores na cidade, desse número 

10.096 estão na faixa de 0 a 5 anos, e conforme o estabelecido pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal nº 9394/96. Essa primeira etapa da 

Educação Básica é de responsabilidade do município e recentemente (4 de abril de 2013) 

essa Lei foi alterada, prevendo que a educação infantil terá uma carga horária mínima 

anual de 800 horas e controle de frequência nas pré-escolas com mínimo de 60% do total 

de horas. A emenda estabelece que os municípios tenham até 2016, que oferecer vagas às 

crianças na faixa etária de 4 e 5 anos. Antes da mudança, o ensino fundamental era a única 

fase escolar obrigatória no Brasil.  

É importante ressaltar, que as questões acima apontadas fez surgir às primeiras 

preocupações na elaboração do documento, primeiramente por não haver na cidade 

escolas suficientes para atender a demanda de alunos na educação infantil, conforme a 

meta 1 do PNE e de acordo com a LDB. Porém, mesmo com estas preocupações, 

realizamos oito reuniões com integrantes do grupo da educação infantil, para organizar e 

sistematizar a realização do trabalho. Outra preocupação foi em relação à adequação da 

infraestrutura tanto física, quanto material nas escolas municipais de educação infantil. 

Falar sobre infraestrutura física – instalações, edificações, materiais – é indispensável 

para garantir as condições que precisam ser asseguradas para o aprendizado.  

Segundo Lima (2014), a infraestrutura pode demonstrar a situação histórica da 

educação e sua transformação, pois grande parte das escolas de todo o país foram 

construídas há muito tempo e no momento de suas construções, não consideravam 

espaços que hoje são considerados essenciais para o melhor aprendizado dos alunos.   



Uma pesquisa realizada em 20131, em todo o país, resultou num mapeamento de 

infraestrutura escolar, no qual, identificou que o percentual de escolas no nível adequado 

não chega a 30% em todas as regiões do país, o que significa que algumas escolas estão 

sem bibliotecas, sem laboratórios de informática, sem sanitários adequados, quadras, 

parques, internet, acessibilidade e etc.. 

As boas condições das instalações bem como dos equipamentos e materiais 

didáticos e de apoio das unidades escolares, são itens básicos para a garantia da qualidade 

do atendimento. Dessa forma, realizamos uma pesquisa2 na cidade e utilizamos um 

questionário como instrumento metodológico, no qual haviam várias perguntas divididas 

por sete dimensões (Prédio Escolar, Dependências, Mobiliário, Equipamentos, Materiais 

Didáticos e Pedagógicos, Materiais de Apoio Diversos e Serviços). Estas dimensões 

apontadas foram respondidas de acordo com as características (básico, necessário, 

desejado e otimizado), de acordo como se observa no quadro 1.  

Quadro 1: Característica dos níveis de infraestrutura 

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE INFRAESTRUTURA 

Básica  Escolas que contam apenas com a infraestrutura mínima necessária para 

o seu funcionamento, como gás, sanitário, energia, esgoto e cozinha. 

Necessário Instituição que já apresentam infraestrutura típica de unidades escolares, 

como sala de diretoria e equipamentos como TV, DVD, computadores e 

impressora. 

Desejado Possuem ambientes mais propícios para o ensino e a aprendizagem, com 

espaços como sala de professores, bibliotecas, laboratório de informática 

e sanitário para educação infantil, além de quadras esportivas e parques. 

Conta com recursos como copiadora e acesso a internet. 

Otimizado Apresentam estrutura escolar mais robusta e próxima do ideal, com 

laboratório de ciências e dependências que atendem alunos com 

deficiências.  

Diante das respostas dos gestores, foi possível fazer uma apreciação geral de como 

estava à situação da estrutura e dos materiais pedagógicos das escolas pública do 

                                                             
1 Apoena Pinheiro/UnB Agência, 2013. 
2 Essa pesquisa foi realizada no ano de 2014.  

 



município. No qual, percebemos que apenas 8% destas escolas de educação infantil 

apresentavam uma estrutura mais próxima do ideal (otimizado). Esta pesquisa nos 

chamou a atenção para questões necessárias ao ensino e aprendizado na educação infantil 

que é a primeira etapa da Educação Básica atendendo as crianças de 0 a 5 anos de idades 

e que estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional e 

da socialização.  

Os Referenciais Curriculares para Educação Infantil (RCNEI) tem como base uma 

educação integral da criança, relacionado o educar, cuidar, brincar e que sejam garantidos 

o espaço físico e os recursos materiais para um bom desenvolvimento dos alunos. 

A estruturação do espaço, a forma como os materiais estão 

organizados, a qualidade e adequação dos mesmos são elementos 

essenciais de um projeto educativo. Espaços físicos, materiais, 

brinquedos, instrumentos sonoros e mobiliários não devem ser 

vistos como elementos passivos do processo educacional que 

refletem a concepção de educação assumida pela instituição. 

(BRASIL, 1998 p. 68) 

 

As primeiras experiências da vida são as que marcam mais profundamente a 

pessoa, quando positivas, tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes de 

autoconfiança, de cooperação, solidariedade e de responsabilidade. E de acordo com a 

Constituição Federal, nos artigos 206 e 211, e a LDB (lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), em seus artigos 3 e 4º a União precisa atuar no sentido de equalizar 

as oportunidades educacionais, mediante um esforço de repasse de recursos aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios e de forma semelhante, a LDB no artigo 4º, inciso 

IX, específica os insumos necessários para garantir padrões mínimos de qualidade.  

Sendo assim, após os estudos das leis (LDB, Constituição), do RCNEI e das 

condições estruturais das escolas municipais realizamos mais cinco reuniões com grupo 

de estudos e decidimos organizar as estratégias em pedagógicas e estruturais para uma 

melhor organização do Plano Municipal. Foram convidados professores, monitores, pais 

e todo a sociedade civil para discutirmos com base na meta 1 do Plano Nacional de 

Educação, as estratégias que usaríamos no Plano Municipal de Educação e assim foram 

realizadas mais seis encontros no qual conseguimos organizar melhor o documento.  

 No artigo 12, da LDB, além dos cinco primeiros incisos, que referem ao 

planejamento e racionalização das atividades no interior da escola, traz, sem seus incisos 



VI e VII, determinações que tendem a produzir importantes reflexos sobre a gestão 

democrática da escola pública.  

Cada vez mais se afirma a participação da comunidade 

(especialmente dos pais), não apenas como um direito de controle 

democrático sobre os serviços do Estado, mas também como uma 

necessidade do próprio empreendimento pedagógico que é levado 

a efeito na escola, mas que supõe seu enraizamento e 

continuidade com todo processo de formação do cidadão que se 

dá na sociedade (PARO, 2001, p. 81) 

  

A participação dos pais e comunidade é importante, porque, interam-se mais 

efetivamente dos problemas da escola, tendo mais condições para exercer reivindicar do 

Estado providências e soluções e, desta forma, exerce plenamente o direito e dever de 

controle democrático do estado. 

Com o intuito de ampliar as discussões e democratizar a participação de todos, foi 

realizado no dia 31 de maio de 2014, a Conferência Municipal para discussão do PME 

(conforme as figuras 1 e 2) momento este, com o envolvimento dos diversos segmentos. 

Só no eixo da educação infantil tivemos a participação de mais de 135 pessoas, lemos o 

PME e houve sugestões para acrescentar algumas estratégias e mudança no prazo de 

execução. 

 

Figuras: 1 e 2: Conferência Municipal do PME 

 

Fonte: Fotos registradas pela pesquisadora (2014). 



Depois de várias discussões e sugestões no eixo da educação infantil do PME, o 

texto final ficou organizado com 24 Estratégias Pedagógicas e 15 Estratégias Estruturais3, 

como seguem algumas como exemplo abaixo: 

1. Garantir que o município no prazo de 1 (um) ano, mantenha as políticas da 

Educação Infantil com base na diretriz e referencial curricular nacional e municipal.  

2. Garantir que todas as instituições de Educação Infantil, no prazo de 1 (um) ano 

tenham formulado, com a participação dos profissionais de educação neles envolvidos, 

seus projetos político pedagógico. 

3. Criar um fórum municipal de políticas públicas para fomentar e acompanhar 

discussão sobre a Educação Infantil a cada dois anos no município. A partir da aprovação 

desse PME. 

4. Prever a construção e ou a ampliação de escolas municipais (pré-escola) até 

2016 para atender a toda demanda. 

5. Garantir a ampliação das creches municipais no prazo de 3 (três) anos, 

priorizando os seguintes bairros: Vila Eunice, Jardim Gabriela e Parque Santa Thereza. 

6. Implantar, adequar e garantir, em até 5 (cinco) anos, uma brinquedoteca com 

jogos pedagógicos destinadas a faixa etária da Educação Infantil, em cada uma das 

Unidades Escolares. 

Diante disso, o PME foi construído como uma política de Estado, englobando os 

níveis (educação básica e superior), as etapas e modalidades da educação em consonância 

com os marcos legais e ordenamentos jurídicos, tais como, a Constituição Federal de 

1988, a E/C 59/09 e da Lei nº 13005/2014 dentre outros, reafirmando a necessidade do 

trabalho a ser realizado com foco na efetivação do direito à educação com qualidade para 

todos.  

O documento final foi submetido a duas audiências públicas na Câmara 

Municipal, onde tivemos a participação de vários religiosos, que questionaram no PME 

as palavras “identidade de gênero”, com a justificativa que ideologicamente essas 

palavras poderiam incentivar a desconstrução da família cristã (Pai, mãe e filhos).  

Porém, após várias discussões e tensões nas ausências públicas, o texto do PME 

foi alterado, onde se lia “identidade de gênero” lê-se agora “quaisquer tipos de 

                                                             
3 Obs. Todas as estratégias (pedagógicas/ estruturais) serão executadas mediante o levantamento da Lei 

orçamentária municipal no ano de vigência da implantação de cada estratégia. 



preconceitos”. Sendo assim, no dia 24/06/15, o Plano Municipal foi aprovado- Lei Nº 

2106/2015. Mesmo com a alteração no texto do PME, é importante salientar que no 

âmbito escolar, é necessário estabelecer estratégias para que a igualdade de gênero possa 

estar presente no currículo e no planejamento pedagógico da unidade educacional. A 

igualdade de gênero deve ser discutida no âmbito dos direitos humanos, abordando o 

respeito entre as pessoas e garantindo a sua identidade de gênero, racial e de 

pertencimento religioso. 

 O que se vê deste trabalho, é que apesar das dificuldades, tensões, preocupações 

e parafraseando Paulo Freire, temos a esperança de uma educação emancipatória, 

dialógica, participativa e democrática com um desejo de liberdade, ética, justiça e 

autonomia, de maneira com que homens e mulheres interpretem o mundo e agem sobre 

ele para transforma-lo, visando a melhoria das condições das populações oprimidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão democrática, com suas diversas formas e mecanismos para a participação 

popular, contribui para a formação de cidadãos críticos e compromissados com a 

transformação social, sendo a educação um processo de construção coletiva. O PME foi 

construindo coletivamente, com intuito de promover o direito do aluno à formação 

integral com qualidade; o reconhecimento e valorização à diversidade; as adequações 

necessárias de infraestrutura; garantia de qualificação dos profissionais da educação; a 

educação inclusiva; gestão democrática e com a colaboração financeira com a União.  

Todas as estratégias previstas no plano precisam efetivamente ser cumpridas, 

porquanto, a Secretaria da Educação está organizando uma comissão de acompanhamento 

e monitoramento das metas do plano, com a representação da sociedade civil e os técnicos 

da secretaria da educação. Essa comissão deverá elaborar conferências periódicas no 

município para discutir os caminhos e avanços da educação da cidade. Esta construção 

significa um grande avanço para educação, por se tratar de um plano de Estado e não 

somente um plano de governo.  

Por conseguinte, no horizonte dos dez anos deste PME e com a contínua 

participação democrática, a demanda de Educação Infantil poderá ser atendida com boa 

qualidade, beneficiando a toda criança que necessite e cuja família queira ter seus filhos 



frequentando uma instituição educacional municipal. Para tanto, é necessário que haja 

orientações pedagógicas e medidas administrativas condizentes a melhoria da qualidade 

dos serviços oferecidos, medidas de natureza política, tais como decisões e compromissos 

políticos dos governantes em relação às crianças, medidas econômicas relativas aos 

recursos financeiros necessários e medidas administrativas para articulação dos setores 

da política e social envolvidos no atendimento dos direitos e das necessidades das 

crianças. 
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RESUMO 

O Plano Nacional de Educação promulgado em 2014 traz diretrizes e metas para a 

educação brasileira a serem implementadas no próximo decênio. Todas as etapas de 

ensino estão contempladas no documento, que traz metas específicas para que haja um 

desenvolvimento adequado em todas as etapas da educação. Este artigo faz menção às 

metas propostas para a educação básica no tocante ao Ensino Médio, traçando paralelos 

entre o que se almeja e o quadro atual que se encontra nas escolas, e trazendo observações 

quanto à viabilidade e possíveis consequências do cumprimento das metas propostas. 

Com foco particular nas metas 10 e 11, que se dirigem ao ensino técnico e à formação 

profissional, este estudo pretende apresentar ao leitor uma visão de 

educadores/pesquisadores envolvidos diretamente com as questões do Ensino Médio a 

respeito das mudanças que se anunciam no PNE, de sua eventual distância da realidade 

presente e de seus possíveis resultados a longo prazo.   

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação, Ensino Médio; Ensino Técnico. 

ABSTRACT 

The National Education Plan enacted in 2014 provides guidelines and goals for Brazilian 

education to be implemented in the next decade. All educational stages are contained in 

the document, which provides specific targets to attain adequate development at all stages 



of education. This article mentions the proposed targets for basic education regarding the 

high school, drawing parallels between what we crave and what is the current situation 

that we can find in high schools, and bringing comment on the feasibility and possible 

consequences of compliance with the proposed targets. With particular focus on targets 

10 and 11 that attend the technical education and vocational training, this study aims to 

present the reader a vision of educators / researchers directly involved with the High 

School of questions about the changes that are announced in the NEP, how it sometimes 

get away from reality and it’s possible long-term results. 

Keywords: National Plan for Education, High School; Technical Education. 

 

INTRODUÇÃO 

O Ensino Médio é a etapa da educação básica brasileira que mais sofre com a 

ausência de investimento e de efetiva preocupação com seus princípios pedagógicos. Esta 

situação decorre de um descaso histórico dos governos com este momento de passagem 

entre o Ensino Fundamental e o Ensino Superior, que é tratado na maioria das vezes 

apenas como uma escada de acesso às universidades ou ao mercado de trabalho, e não 

como um momento da educação marcado de características próprias e com sujeitos em 

formação moral que necessitam de educação acadêmica estrita e de cultural geral.  

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014 e com vigência até 

2024, traz à luz mais uma vez o descaso com o Ensino Médio, com metas que envolvem 

a melhoria dos números nacionais da educação secundária, e notadamente o aumento da 

mão-de-obra qualificada para o trabalho, mas não demonstram preocupação com o cerne 

da questão mais atual desta etapa de ensino: a qualidade da educação geral e cultural 

oferecida nas escolas de Ensino Médio. 

No Brasil são adotados Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para cada 

etapa de ensino, especificamente, a fim de tornar a educação oferecida em todo o país, e 

em todas as instituições de ensino, relativamente próxima. Consideramos ‘relativamente’ 

porque a adoção destas guias para que todos os estudantes de um mesmo nível de ensino 

tenham, ao menos, os mesmos conteúdos mínimos curriculares ofertados, está muito 



distante do ideal de uma escola unitária acenado por Antonio Gramsci. Em salvaguarda 

de uma escola ‘desinteressada’, disposta a formar integralmente o indivíduo, e não 

‘interesseira’, comprometida apenas com o aumento da força de trabalho, Gramsci (2001) 

defende o conceito de escola unitária, sobre o qual esclarece que:  

[...] demanda que o Estado possa assumir as despesas que hoje 

estão a cargo da família para a manutenção dos estudantes, o que 

transforma completamente o orçamento da educação nacional, 

ampliando-o enormemente e tornando-o mais complexo: a inteira 

função de educar e formar as novas gerações deixa de ser privada 

e torna-se pública porque apenas assim ela pode envolver todas 

as gerações, sem divisões de grupos ou castas. (GRAMSCI, 2001, 

p. 1534) 

Ainda que, no Brasil, o ensino técnico seja o ponto de debate crucial na questão 

do Ensino Médio, na recorrente discussão da escola para a cultura ou da escola para o 

emprego, o que se busca é um formato de educação profissional que não deixe de lado os 

aspectos fundamentais da educação clássica:  

Deveria ter essa linha: escola única inicial de cultura geral, 

humanista, com o justo equilíbrio do desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, 

industrialmente) e da capacidade de pensar, de trabalhar 

intelectualmente. Desse tipo de escola única, através da 

orientação profissional, se passará a uma das escolas 

especializadas profissionais (no sentido amplo) etc. (GRAMSCI, 

2001, p. 483)  

Entretanto, mesmo com a adoção de medidas para regulação do ensino oferecido, 

a diferença entre escolas médias privadas e públicas cresce diariamente no Brasil, estando 

as primeiras cada vez mais interessadas com a qualidade do ensino oferecido do que as 

segundas. Esta situação, atualíssima, reflete cada dia mais o modelo liberal exposto por 

Adam Smith (1777) no clássico ‘A Riqueza das Nações’, em que a escola privada é 

voltada àqueles destinados a deter o poder, portanto mais qualificada, enquanto caberia 

ao governo um investimento mínimo na escola para a população de menor renda, que não 

poderia financiar os próprios estudos, mas que também não é destinada a posições de 

destaque social.  

A respeito da educação dos jovens de familiares ou tutores mais privilegiados, 

decerto privada e orientada pelas correntes mais influentes da sociedade, Smith considera: 



A educação das pessoas comuns talvez exija, em uma sociedade 

civilizada e comercial, mais atenção por parte do Estado que a de 

pessoas de alguma posição e fortuna. Estas últimas costumam 

completar dezoito ou dezenove anos antes de iniciar-se nos 

negócios, profissão ou atividade específica com a qual pretendem 

distinguir-se no mundo. Até então, tem todo o tempo necessário 

para adquirir ou, ao menos, para preparar-se para adquirir mais 

tarde tudo o que possa recomendá-los à estima pública ou torna-

los dignos dela. Seus pais ou tutores costumam preocupar-se 

suficientemente para que isto ocorra e, na maioria dos casos, estão 

devidamente dispostos a despender a soma necessária para tal 

fim. Se nem sempre são bem formados, raramente isso acontece 

por se ter gasto pouco em sua educação. (SMITH, 1777, p.215) 

 

Quanto à educação voltada para os mais pobres (pessoas comuns), esta sim a cargo 

dos governos, Smith (1777, p.215) salienta que não é necessário que seja tão aprimorada, 

até porque “tais pessoas dispõem de pouco tempo para dedicar à educação”. Ele 

complementa ainda que: 

Embora, porém, as pessoas comuns não possam, em uma 

sociedade civilizada, ser tão bem instruídas como as pessoas de 

alguma posição e fortuna, podem aprender as matérias mais 

essenciais da educação – ler, escrever e calcular – em idade tão 

jovem, que a maior parte, mesmo daqueles que precisam ser 

formados para as ocupações mais humildes, tem tempo para 

aprendê-las antes de empregar-se em tais ocupações. Com gastos 

muito pequenos, o Estado pode facilitar, encorajar, e até mesmo 

impor a quase toda a população a necessidade de aprender os 

pontos mais essenciais da educação. (SMITH, 1777, p.215) 

Ainda que em nossa sociedade o discurso liberalista de Smith, da escola boa para 

poucos e o razoável para muitos, não seja visto com bons olhos, nos parece que a 

legislação caminha mais em sua trilha do que na de uma escola boa para todos ou 

preocupada com o desenvolvimento de todos.  

A despeito do atual PNE ter sido proposto e promulgado por um governo popular, 

que adota a máxima de ‘Brasil, Pátria Educadora’, o que se vê no dia-a-dia da educação 

brasileira, no interior dos estados e também nos grandes centros urbanos, é distante das 

propostas governamentais de ensino de qualidade para todos, com ênfase nos valores 

morais e éticos que fundamentam a sociedade, e de superação das desigualdades 

educacionais4.  Esta divergência entre um discurso oficial de escola média excelente para 

                                                             
4 Diretrizes do PNE (Artigo 2º) 



todos os jovens e o que as políticas públicas trazem versado especificamente para o 

Ensino Médio, fica evidenciada no PNE, especialmente em dois pontos: Meta 10 e Meta 

11. 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA AO ENSINO 

PROFISSIONAL: UMA RECEITA PARA O FRACASSO DA FORMAÇÃO 

BÁSICA 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

Estratégias: 

10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos 

voltado à conclusão do ensino fundamental e à formação 

profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação 

básica; 

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de 

modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores 

com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de 

escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com 

a educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as 

características do público da educação de jovens e adultos e 

considerando as especificidades das populações itinerantes e do 

campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na 

modalidade de educação a distância; 

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos 

com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso 

à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição 

de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física 

de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos 

integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à 

pessoa com deficiência; 

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens 

e adultos, articulando a formação básica e a preparação para o 

mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e 

prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da 

cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço 

pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas; 

10.7) fomentar a produção de material didático, o 

desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os 

instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios 

e a formação continuada de docentes das redes públicas que 

atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional; 



10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada 

para trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de 

jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de 

entidades privadas de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento 

à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 

10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao 

estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira 

e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o 

acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito 

da educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional; 

10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e 

adultos articulada à educação profissional, de modo a atender às 

pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 

assegurando-se formação específica dos professores e das 

professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime 

de colaboração; 

10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes 

dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na 

articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada 

e dos cursos técnicos de nível médio. (BRASIL, 2014, PNE) 
 

A Meta 10 do PNE para a próxima década se constrói em torno das questões da 

articulação e da integração dos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de 

Educação Profissional, entretanto não deixa claro o que pretende integrar ao que, e nem 

de que forma. Além disto, ao não fazer nenhuma distinção entre a EJA oferecida a jovens 

em idade muito próxima a dos alunos do Ensino Médio regular, que por quaisquer 

motivos não o cursaram em turmas regulares, e da EJA proposta a adultos já inseridos no 

mercado de trabalho há algum tempo, que precisam apenas de uma complementação 

acadêmica seja para promoção de carreira ou ingresso na etapa posterior de ensino, a 

proposta de unificar EJA e Educação Profissional se torna confusa.  

Ao inserir em cursos de carga horária reduzida uma grande parcela de matérias 

técnicas seria esta proposta uma forma de integração ou uma forma de disputa entre o 

tempo-escola e o tempo-cadastro do jovem? 

Nos parece ser este o prenúncio do fim da preocupação com a o ensino básico 

oferecido concomitantemente à educação para o trabalho. A partir da proposta 

governamental situações de educação profissional estariam associadas à formação na 



modalidade Educação de Jovens e Adultos, que substituiu os difamados cursos de 

Suplência, mas representam na maior parte dos casos papel semelhante perante a 

sociedade: auxiliar àqueles que foram excluídos do sistema escolar ou abandonaram 

espontaneamente a escola a se tornarem aptos ao ingresso na etapa de ensino subsequente, 

visivelmente no Ensino Superior.  

O grande gargalo da Educação de Jovens e Adultos, assim como já o era o dos 

cursos supletivos, é o curto tempo para que grande quantidade de conteúdos sejam 

visitados, quem dirá aprofundados. Há que se considerar aqui, ainda, a diversidade de 

alunos que se encontram nestas turmas que, diferentemente das de ensino regular, 

apresentam uma variação muito grande de faixa etária e situação socioeconômica entre 

os colegas de classe. Esta é uma característica enriquecedora do EJA, mas ao mesmo 

tempo exige adaptação de recursos para que atenda a todos: 

Essas diferenças podem ser uma riqueza para o fazer educativo. 

[...]. Os jovens e adultos carregam as condições de pensar sua 

educação como diálogo. Se toda educação exige uma deferência 

pelos interlocutores, mestres e alunos (as), quando esses 

interlocutores são jovens e adultos carregados de tensas 

vivências, essa deferência deverá ter um significado educativo 

especial. (ARROYO, 2006, p. 35) 

 

Considerando que a EJA pode também ser oferecido à distância, estas dificuldades 

se potencializam, tornando o vínculo entre aluno e escola extremamente frágil. 

Entretanto, inclusive para os optantes pelo ensino à distância, o PNE propõe o ensino 

profissional integrado.  

A educação básica pública brasileira tem passado, nas últimas décadas, por severas 

críticas, que deram origem a reformulações a fim de apresentar melhoria nos índices de 

aprendizagem – sem sucesso notável. Avaliações periódicas demonstram que a qualidade 

do ensino está aquém do esperado e que o sistema escolar precisa ser revisto na busca por 

uma escola que forme para o exercício crítico da cidadania.  

O próprio crescimento dos sistemas de Educação de Jovens e Adultos, presenciais 

e à distância, são prova das tentativas governamentais de, ao menos, inserir a todos no 

sistema escolar, ainda que de forma diferenciada. Entretanto, ainda é uma grande 



dificuldade para nosso país prover uma educação básica, com os mínimos curriculares 

necessários, específica para o atendimento deste segmento.  

Superar a concepção compensatória de educação de pessoas 

adultas não implica, porém, negar que há desigualdades 

educativas a serem enfrentadas. [...]. Isso não significa que a 

educação básica de jovens e adultos deva reproduzir as formas de 

organização, currículos, métodos e materiais da educação básica 

infanto-juvenil. (PIERRO, 2001, p.263) 

 

Como, neste contexto, se pode propor um ensino de suplência (no sentido de suprir 

uma falta, ou lacuna, no histórico escolar deste aluno) de forma associada à educação 

profissional? Se o aluno em questão, sujeito diretamente impactado por esta política, por 

quaisquer motivos não acompanhou o curso regular de estudos e está tendo acesso aos 

conteúdos mínimos em tempo reduzido e de forma muitas vezes abreviada, é, para sermos 

simplistas, inadequado que a estes   conteúdos se somem outros de educação profissional.  

A partir desta reflexão levantamos outra questão fundamental envolvida nesta 

proposta: não seria o formato do EJA associado ao ensino profissional, destacadamente 

na modalidade à distância, a negação da importância da educação geral e cultural na 

formação básica escolar? E, ainda, não seria esta uma forma de criar exércitos de 

trabalhadores inconscientes, ao modelo do fordismo, dado a preocupação com a formação 

de mão-de-obra para o trabalho estar, nitidamente, suplantando a preocupação com a 

formação destes alunos como cidadãos críticos?   

EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, SEM QUE SE PENSE OS 

PROBLEMAS QUE O ENISNO MÉDIO TÉCNICO JÁ ENFRENTA  

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica 

de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 

50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

Estratégias: 

11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de 

nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos 

Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a 

interiorização da educação profissional; 

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional 

técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino; 



11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional 

técnica de nível médio na modalidade de educação a distância, 

com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à 

educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de 

qualidade; 

11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional 

técnica de nível médio e do ensino médio regular, preservando-se 

seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, 

visando à formação de qualificações próprias da atividade 

profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento 

da juventude; 

11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes 

para fins de certificação profissional em nível técnico; 

11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação 

profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de 

formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades 

sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 

atuação exclusiva na modalidade; 

11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação 

profissional técnica de nível médio oferecida em instituições 

privadas de educação superior; 

11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da 

educação profissional técnica de nível médio das redes escolares 

públicas e privadas; 

11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado 

à formação profissional para as populações do campo e para as 

comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus 

interesses e necessidades; 

11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível 

médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos 

técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por 

cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos (as) 

por professor para 20 (vinte); 

11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de 

assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, 

visando a garantir as condições necessárias à permanência dos 

(as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 

11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no 

acesso e permanência na educação profissional técnica de nível 

médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na 

forma da lei; 

11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, 

articulando a oferta de formação das instituições especializadas 

em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a 



consultas promovidas em entidades empresariais e de 

trabalhadores. (BRASIL, 2014, PNE) 
 

 A Meta 11 do PNE apresenta proposta de expansão do Ensino Médio Técnico sem 

a expressão concreta de preocupação com a melhoria desta etapa de ensino. Com o uso 

da expressão “em nível médio”, o texto se desvia em parte da questão primordial da 

educação básica, deixando novamente em aberto o que seria integrado ao que, e de que 

forma esta integração deveria acontecer. 

A exemplo do assunto tratado anteriormente, esta meta traz uma proposta que 

desconsidera a situação atual do Ensino Médio no Brasil, tirando do foco sua 

originalidade e autonomia. 

 O Ensino Médio Técnico é alvo de discussões e polêmicas em todo o mundo, visto 

que não há um consenso mundial sobre a concomitância entre educação básica e técnica, 

considerando que sempre uma das partes ficará prejudicada em tempo e atenção. Todavia, 

esta é a modalidade de escola média que mais recebe atenção nas políticas públicas, 

porque ainda que tenha seus percalços e não prepare os jovens para a concorrência nos 

grandes vestibulares, traz aos alunos uma oportunidade de ingresso precoce no mercado 

de trabalho. 

O ensino médio no Brasil vem sendo historicamente objeto de 

conflito no campo educacional, tendência que adquiriu diferentes 

proporções em cada contexto em que invariavelmente se 

expressavam, sob distintos matizes, traços da dicotomia estrutural 

da sociedade cindida em classes e atravessada por sucessivos 

estágios de desenvolvimento, nos últimos duzentos anos, rumo à 

consolidação e hegemonia do modo de produção capitalista. 

(MELO et DUARTE, 2011, p.232) 

 

 A grande questão a se considerar nesta proposta de expansão, que mescla o 

aumento de oferta em instituições públicas e privadas, a partir de convênios ou 

financiamentos, é que se trata de ampliar algo que já vem apresentando notados 

problemas, sem que estes problemas sejam considerados. Em 2011, quando o PNE ainda 

era alinhavado, Melo e Duarte (2011, p.249) já assinalavam que “em termos de 

perspectiva de respostas aos desafios colocados ao ensino médio[...] o Projeto de Lei em 



discussão apresenta metas e estratégias restritas e frágeis, senão inócuas para 

enfrentamento do desafio de sua universalização e qualidade social”. 

Ao sinalizar uma expansão de 50% de oferta em cursos técnicos o Governo deixa 

clara sua intenção de aumentar a formação de mão-de-obra e fomentar o mercado de 

trabalho, e também evidencia a falta de preocupação com a melhoria de qualidade do 

ensino oferecido – até porque a meta destaca a manutenção da qualidade, que já hoje é 

considerada ruim na maioria das instituições que não são consideradas ‘padrão’ como 

Centros Paula Souza, Escolas Federais etc. 

 Em suma, a proposta é de aumento de oferta sem se considerar o conserto das 

fissuras já existentes nesta modalidade de ensino, ou seja, o crescimento de um problema 

e não o início de uma solução. Fica o questionamento: se todos os dias acompanhamos 

nas mídias jovens egressos do Ensino Médio Técnico colocando sua dificuldade em 

encontrar trabalho na área de formação sem que tenham Ensino Superior, e a escola média 

profissional não forma adequadamente os jovens para o ingresso em universidades de 

qualidade, não estaríamos dando um passo para trás ao propor uma intensa expansão do 

ensino técnico em detrimento a uma tentativa de fortalecimento dos conteúdos de núcleo 

geral e cultura no currículo do Ensino Médio – regular e técnico?      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano Nacional de Educação, em vigor desde 2014, se mostra uma peça abstrata, 

uma vez que apresenta objetivos e metas em desacordo com a realidade brasileira E, em 

ocasião de sua aprovação e divulgação, meses antes da última eleição presidencial, se faz 

peça política, de caráter partidário, que parece ter sido proposta “para inglês ver”, apenas 

para que houvesse um aspecto de preocupação com os grandes abismos da educação 

brasileira em vésperas eleitorais.  

Não nos enganemos, não é amor à Escola do Trabalho. É um 

movimento político para uns de acomodação social e para outros 

de exploração de mão de obra jovem. No âmago dessa 

movimentação política, muitos confessam dúvidas injustas e 

discriminatórias como: todos precisam ir para a universidade? Por 

que não priorizar um ensino médio técnico que ofereça um 



diploma profissional com o qual os filhos de trabalhadores 

possam ingressar imediatamente no emprego? Aliás, para muitos, 

a ideia de oferecer cursos rápidos, práticos, que atendam ao 

mercado e "acomode" muitos jovens se apresenta como 

democrática. Consequentemente, dizem, isso irá fortalecer 

também o tradicional ensino médio "abstrato", "demorado", 

embasado numa cultura geral "desinteressada" ou "inútil". 

(NOSELLA, 2011, p.1053)  

 

A utilização do PNE como peça política, entretanto, não é prerrogativa do governo 

que aprovou o Plano atual, mas tem se tornado uma tradição perversa no Brasil. O uso da 

educação como marionete, com propostas de políticas que quase sempre se tornam não-

efetivas porém são enaltecidas em momentos-chave para o poder executivo, infelizmente 

é uma realidade brasileira que perpassa gerações. A proposição da erradicação do 

analfabetismo é um bom exemplo, que se repete a cada nova política pública da educação 

nacional, mas raramente recebe investimento e esforço necessário para que se cumpra. E 

volta a figurar, novamente na legislação seguinte.   

A busca por uma escola média unitária no Brasil é antiga, mas pouco divulgada, 

em especial por não trazer benefícios imediatos aos alunos como a educação profissional, 

e nem oferecer oportunidade de propaganda governamental como outras medidas. Mas a 

longo prazo, a escola de Ensino Médio unitária seria um celeiro de jovens com excelente 

formação, que ainda que não escolhessem na adolescência uma profissão técnica 

poderiam cursar a universidade na área que preferissem, pois teriam condições de disputar 

vagas em vestibulares de universidades públicas em situação de igualdade. 

E, evidentemente, esta proposta não abandona de todo a educação técnica, 

contanto que seja de fato oferecida de forma separada e sem nenhum prejuízo à educação 

geral. A profissionalização não é uma característica ruim aos jovens estudantes de Ensino 

Médio, uma vez que as sociedades demandam trabalhadores, mas é necessário que estes 

estudantes tenham também a visão do todo, caso optem pela continuidade de estudos em 

nível superior ou por outras áreas de atuação. Como bem enfatiza Manacorda (2007), em 

referência marxista, há que se buscar uma instrução intelectual, física e tecnológica para 

todos. 

Partindo do fato inquestionável que o mundo atual mudou e se 

enriqueceu extremamente, e que a escola deve atualizar-se nas 

coisas deste mundo, não se pode levar em consideração uma 



divisão, como se fez tradicionalmente e ainda hoje se faz, entre 

uma escola profissional para preparar os quadros do trabalho, 

industrial, mas também tecnológico, informático etc., e uma 

escola "desinteressada" para os dirigentes. (MANACORDA, 

DVD, livreto, 2007, p.13).   

 

A escola unitária de Ensino Médio pode, também, ter espaço para o ensino 

técnico-profissional, contanto que respeitada a necessidade da formação geral/cultural do 

jovem estudante, não apenas os conteúdos mínimos exigidos – numa forma de aligeirar o 

processo de formação intelectual do jovem na escola média – como acontece hoje.   
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RESUMO 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) e Pesquisas 

voltadas a área do desenvolvimento, apontam que o brincar é uma atividade de grande 

relevância para muitos aspectos, tais como: motor, cognitivo, emocional e social, e a partir 

de então a criança consegue representar a realidade em que vive, constrói pensamentos e 

hipóteses, adquire habilidades como respeitar regras e aos poucos desenvolve conceitos 

de grupos e de socialização. O profissional da educação básica ao direcionar a atividade 

lúdica, sem interferir nas preferências e na imaginação de seus alunos, levará o mesmo a 

superar os seus limites, respeitar o próximo, enfrentar situações problemas, criar possíveis 

saídas com suas próprias resoluções nos conflitos e adaptar-se a novas situações. A 

criança se apropria da cultura, de valores e de princípios por intermédio da imitação e dos 

estímulos que os cercam, que por vezes são entendidos somente como um aparente gasto 

de energia e distração. Grande parte das crianças naturalmente estão envolvidas no mundo 

tecnológico e consumista, não desmerecendo tal atividade, justamente pela 

contemporaneidade, mas o ambiente educacional tem por dever oferece-las novas 

experiências significativas que possam usufruir da liberdade espontânea para as 

aprendizagens em sua essência. Torna-se então imprescindíveis os conhecimentos do 

professor da educação básica no que diz respeito ao lúdico como uma das chaves para 

desenvolvimento integral de um sujeito em formação, que requer e necessita de subsídios 

para que realmente seja efetivo seu aprendizado. 

Palavras-chave: Lúdico. Professor. Educação básica. 
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1. INTRODUÇÃO 

As brincadeiras e os jogos possuem uma grande relevância social, pois os auxiliam 

no desenvolvimento em diversos aspectos, que refletirá no dia-a-dia e no futuro dos 

mesmos, tornando se cidadãos com maior raciocínio logico, autonomia, confiável, 

capazes de lidar e resolver situações-problemas que surgirão em seu cotidiano. 

Mas para que o lúdico tenha significado e seja contemplado como um recurso que 

necessita de um direcionamento que requer conhecimentos específicos, os professores da 

educação infantil precisam entender o que é o lúdico em sua totalidade, para ter ciência 

de como aplicar, reavaliar suas aulas, e de acompanhar o processo de desenvolvimento 

de seus alunos. 

O sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica estará 

garantindo se o educador estiver preparado para realizá-lo. Nada 

será feito se ele não tiver um profundo conhecimento sobre os 

fundamentos essenciais da educação lúdica, condições suficientes 

para socializar o conhecimento e predisposição para levar isso 

adiante (ALMEIDA, 2000, p.63). 
 

O profissional da educação infantil, ciente de suas responsabilidades e com uma 

visão apurada levando em consideração o futuro dos seus alunos, que ainda estão em 

processo de desenvolvimento, e o impacto de seu papel na vida dos mesmos, entenderá 

minunciosamente que seus conhecimentos fundamentados em conceitos epistemológicos 

diversos, inclusive no lúdico, e a predisposição para levar a prática mesmo com as 

dificuldades intrínsecas e extrínsecas da instituição, se beneficiará com um prazer que só 

este profissional pode sentir ao ver o progresso de seus alunados. De acordo com 

Fernando Savater (2012, P. 12) “Considero professores e professoras o grupo mais 

necessário, mais esforçado e generoso, mais civilizador dentre todos”.  

Segundo Rubem Alves (Boa Esperança, 15 de setembro de 1933) psicanalista, 

educador, teólogo e escritor brasileiro, em uma entrevista com a revista digital, expõe sua 

ideia sobre “O papel do professor”, e em uma de suas falas diz que o aprendizado é aquilo 

que fica depois do esquecimento ter passado, e que para o mesmo o objeto da educação é 

o criar a alegria de pensar. Com o grupo mais necessário para se atender as demandas de 

um Estado democrático, atrelado ao profissional consciente de sua função, que cria 



possibilidades para aguçar a criatividade e o interesse pelo aprendizado, certamente seria 

o ideário e estaríamos satisfeitos em relação à educação infantil brasileira. 

  

2. REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), 

apresenta a importância do brincar e demonstra como os educadores podem desenvolver 

essa atividade em sala de aula, para alcançar diversos objetivos e desenvolver habilidades. 

 O RCNEI menciona a importância do professor em proporcionar momentos 

lúdicos, mas que respeite as características e individualidades de cada criança. 

 

O desenvolvimento da capacidade de se relacionar depende, entre 

outras coisas, de oportunidades de interação com crianças da 

mesma idade ou de idades diferentes em situações diversas. Cabe 

ao professor propor atividades individuais ou em grupo, 

respeitando as diferenças e estimulando a troca entre as crianças. 

(RCNEI, vol. II, p. 32). 
 

O profissional da educação infantil ao propor atividades direcionadas, em grupos 

ou individualmente, estimula o desenvolvimento integral dos mesmos. A interação não 

se limita em simplesmente levar as crianças ao parque ou jogar bolas e elas por si 

brincarem, dentre outros exemplos que visualizamos nas instituições de ensino infantil, 

mas sim é o professor fazer uma intervenção significativa para que haja um propósito 

específico e imprescindível na vida da criança. 

 

3. AS CRIANÇAS E O LÚDICO 

O lúdico para a criança é uma forma de transmitir seus sentimentos, seus aprendizados, e 

as  vivências do seu cotidiano familiar e escolar, através do brincar a criança começa a 

socializar e a respeitar regras, tendo a sua autonomia de escolha. 

 O brincar é responsável pela interação e é um meio onde o mesmo consegue 

reconhecer seus limites e os dos colegas, além de promover o relacionamento com adultos 



e o controle das emoções, expressando seus sentimentos e comportamentos que não são 

expressas pela fala, atrelado ao que já sabemos sobre o brincar, que enfatiza o interesse 

das crianças, ou seja, é um ato de distração, relaxamento, descontração e um meio para 

gastar energia das crianças. 

 

4.  A ESCOLA E O LÚDICO 

As escolas deveriam incorporar as brincadeiras em projetos e planejamentos a fim 

de promover a garantia de que o lúdico seja desenvolvido e acompanhado pelos 

coordenadores pedagógicos, com espaços próprios e materiais adequados para que os 

professores possam elaborar e proporcionar atividades direcionadas e interessantes 

produzindo momentos de aprendizagens e lazer, onde as crianças possam ter liberdade 

espontânea para aprender em sua essência.  

 Por meio do lúdico é possível avaliar se a criança desenvolve a socialização e a 

afetividade tanto individual e coletiva dos alunos. Vygotsky (1984) e Piaget (1975), 

compartilham da mesma linha de pensamento ao se referir que o desenvolvimento não é 

linear, mas evolutivo, ou seja, as aprendizagens são verídicas a partir da apropriação e 

formação de conceitos e o brincar se resume a isso.    

Por essa razão e outras específicas e peculiares, que as instituições de educação 

básica devem desenvolver a ludicidade, pois segundo Piaget (1975) a brincadeira é a 

primeira forma com que a criança apresenta suas atividades cognitivas, e assegurado por 

lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), e na 

Constituição Republica Federal do Brasil (1988, artigo 227), é dever da família e do 

Estado isso inclui as escolas, para garantir o bem-estar das crianças nos aspectos 

psicológico, físico, emocional, social e de saúde.  

 

5. PROFESSOR E O LÚDICO  

O professor de educação infantil tem o papel de proporcionar um ambiente lúdico, 

para o desenvolvimento cognitivo e social de uma criança, e em seus planejamentos 

devem levam em consideração os benefícios que tal prática pode agregar para dentro do 



ambiente escolar, relevante para o período da infância tanto no individual quanto no 

coletivo, garantido por lei. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo n°205, 

“A Educação é um direito de todos e dever do Estado [...].” Sendo um dever do Estado 

ele deve garantir que os professores tanto da rede pública ou privada desenvolvam o 

brincar dentro do ambiente escolar, os preparando para lidar com as crianças e 

proporcionar um ambiente saudável e de aprendizado. O lúdico não pode algo imposto 

ou sem atrativos, ou seja, ele deve ser chamativo e ser agradável, pois ao contrario será 

uma mera atividade sem significado. 

Infelizmente, não generalizando, mas grande massa desses profissionais não aplica 

tais recursos, por falta de conhecimento sobre o tema, e de habilidade, outros por sua vez 

não utilizam por que acreditam que os jogos e as brincadeiras proporcionam somente 

momentos de recreação ou como passatempo, e não descarto os professores que já estão 

acomodados principalmente os da rede pública. Nesse sentido NEGRINE (1994. p. 69): 

 

 Um dos aspectos mais conflitivos entre a prática e a teoria é que 

Lapierre entende que o espaço de jogo onde ocorre a prática 

psicomotriz é um espaço de jogo “simbólico”, isto é, um espaço 

da fantasia que se encontra no jogo da criança, jogo simbólico que 

Aucouturier não nega que ocorra com muita frequência no jogo 

que a criança realiza, mas que ele não potencia. Prefere potenciar 

o jogo de pulsão, ou seja, o jogo sensório-motor. (NEGRINE, 

1994. p. 69) 

 

          Assim por sua vez, alguns professores superficialmente utilizam desde saber, mas 

no senso comum que possuem sobre este tema não o tornando atrativo nem para escola e 

nem para o alunado, sendo considerado insignificante para ser desenvolvido e sem sentido 

para ser incluso no planejamento semanal, semestral e/ou anual conforme a rotina das 

instituições, excluindo uma das possibilidades de aprendizado e prazer para as crianças.    

Como diz Kishimoto (1996), “[...] os jogos colaboram para a emergência do papel 

comunicativo da linguagem, a aprendizagem das convenções sociais e a aquisição das 

habilidades sociais”. A brincadeira é um dos acessos à criança nos seus primeiros contatos 

sociais e afetivos, desenvolvendo sua autonomia, pois ao partir dessa ação se constitui 

como indivíduo e se diferencia dos demais que estão ao seu redor, assume papeis diversos 



fazendo uma assimilação do eu e do outro. A criança inicia o processo de 

desenvolvimento do afetivo e do controle de suas emoções muitas vezes as revivendo 

através do brincar. 

 Fernando Savater (2012, p. 26) descreve que “A criança passa por duas gestações 

a primeira no útero materno, e posteriormente a matriz social”, ou seja, a apropriação de 

sua cultura, valores, princípios, obtidos por intermédio da imitação e dos estímulos a qual 

os cercam. 

Para Wajskop (1995, p. 92, 62-69), o brincar se fixa como “ [...] papel fundamental 

na infância, numa concepção sociocultural, a brincadeira mostra como a criança interpreta 

e assimila o mundo, os objetos, a cultura, as relações e afetos das pessoas [...], incentivá-

las e estimulá-las neste processo é imprescindível”. 

Propor atividades que as levem ao desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, 

social, cultural, emocional, atento ao ritmo e potencialidade, ansiedades, e quando houver 

necessidade, adequá-las e adapta-las, em prol do indivíduo em processo de aprendizagem. 

Uma visão abordada no intuito que o professor seja ou se torne um observador reflexivo 

e crítico sobre o momento do brincar, e sua aplicação, considerando a possível atribuição 

de novos conceitos.  

Nesse sentido: 

 [...]o brinquedo não é a materialização de um jogo, mas uma 

imagem que evoca um aspecto da realidade e que o jogador pode 

manipular conforme sua vontade. Os jogos enquanto materiais ao 

contrário implicam de maneira explícita um uso lúdico que 

assume frequentemente a forma de uma regra (jogos de 

sociedade) ou de uma restrição interna ao material (jogo de 

habilidade, jogo de construção) que constituem uma estrutura 

preexistente ao material. [...]O vocábulo “brinquedo” não pode 

absolutamente permitir a redução da polissemia de “jogo”, mas 

nele destaca uma esfera específica e, em parte, autônoma. 

(BROUGÈRES, 1998, p.15). 

 

Realizar intervenções solenes durante este momento, proporciona um espaço de 

diversificadas possibilidades para apropriação de conhecimentos, aflorando o imaginário, 

e o iniciar da socialização, em consequência do divertimento e seus atributos, ambiente 

de crescimento e desenvolvimento. 



 Vigotsky, diz que “a criança aprende muito ao brincar. O que aparentemente ela 

faz apenas para distrair-se e gastar energia é na verdade uma importante ferramenta para 

seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social e psicológico” (1979, p.45). A criança 

ao brincar amplia seu entendimento global, extrínsecos e intrínsecos, em ambientes 

específicos de formação como escolas e instituições ou em ambientes de diferentes grupos 

sociais. 

O lúdico atrelado ao crescimento integral da criança em seus determinados 

aspectos, garantido por lei como descrito anteriormente, atribuído de outras 

peculiaridades (higiene, conversas, exemplos, atividades manuais e etc.), incluso e 

elaborado em projetos e planos de aulas, absorvidos pela gestão e professores, tendo por 

fim significado na vida das crianças, refletirá em cidadãos completos.  

O lúdico tem como recurso privilegiar suas ações também nos contextos escolares, 

pois desenvolve diferentes habilidades, inteligências, imaginação, criatividade, 

confiança, autoestima, cooperação, respeito e o autoconhecimento. Brougère (1997), diz 

que o brincar exige aprendizagem, sendo assim, atrai-las e inseri-las na brincadeira, e 

criar espaço para interagir com os mesmos é indispensável. 

Por essa razão somente o senso comum criará lacunas no processo ensino-

aprendizagem, e o encargo de aprimorar os conhecimentos sobre o lúdico, buscar 

informações e recursos para utilizá-lo com excelência se faz essencial, para não se basear 

unicamente no observar, mas sim no intervir quando necessário e interagir, assim a 

criança terá a possibilidade assimilar tornando o brincar em conhecimento e aprendizado.  

Ao aprimorar os conhecimentos sobre o lúdico, propiciará a reciclar concepções e 

estratégias, basear-se em projetos devidamente elaborados para aperfeiçoar as aulas 

práticas, correspondente às faixas etárias com adaptações para os alunos que precisam de 

determinados auxílios, respeitando os limites de cada criança, e esses mesmos 

conhecimentos compartilhados com os demais profissionais da área da educação, e com 

os pais para interação nesse processo seu resultado será favorável a formação cada 

indivíduo envolvido. 

Na infância o brincar é de extrema importância para o desenvolvimento social e 

emocional da criança, nessa fase ela somente tem contato com seus familiares sejam elas 

sanguíneas ou não, e ao entrarem em uma instituição infantil começa a relacionar com 



pessoas que não fazem parte de seu convívio habitual, e com essa nova relação aprenderá 

como lidar com outro, respeitar regras e limites próprios e do próximo. 

O lúdico no desenvolvimento social tem o papel de criar um relacionamento entre 

as crianças e os adultos que os cercam durante o período que passam na escola, através 

do lúdico os mesmos selecionam as pessoas que farão parte do seu grupo social, nas 

primeiras brincadeiras, as crianças expõem seus sentimentos, preferencias é até mesmo 

determinam inconscientemente a liderança desse grupo. 

O social e o emocional caminham paralelamente, para Winnicott (1975, p.35), “a 

criança brinca para buscar prazer, para controlar a ansiedade, para estabelecer contatos 

sociais, para realizar integração da personalidade, e por fim para comunicar-se com as 

pessoas”.  

Nesse artigo está explicito que o momento de diversão e distração na infância, 

através do lúdico, é eminente no desenvolver da personalidade, e controle das emoções, 

ressaltando a exposição e expressão de tudo o que se passa em seu cotidiano, transmitindo 

realidade para o brincar, que desde os tempos mais remotos, tem uma enorme função no 

desenvolvimento na vida da criança e que poderá interferir quando a mesma se torna um 

adulto.  

Segundo Carvalho [...] respeitar a sua capacidade de criar na brincadeira; isso não 

significa deixar de compartilhar dessa brincadeira, que vem a enriquecê-la e não se 

constitua na imposição do nosso brincar sobre aquele da criança (CARVALHO, 2005, 

p.47). 

Direcionar a atividade lúdica, sem interferir nas preferencias e na imaginação das 

crianças, leva o aluno a desafios, a superar os limites, a respeitar o próximo, entender o 

que são regras e segui-las, enfrentar situações problemas, criar possíveis saídas para 

resolver conflitos tendo suas próprias resoluções, adaptar-se a novas situações, socializar-

se, adquirir raciocínio logico, assim como o social, intelectual e o emocional.  

Para ALMEIDA (2000): 

 

Seja estimulada com jogos lúdicos que enriquecem os esquemas 

perceptivos em vários fatores (visuais, auditivos e sinestésicos), 

operativos (a memória, imaginação, lateralidade, representação, 

analise) psicomotores (p, 48). 



 

 A cada nova etapa é possível acompanhar os níveis de desenvolvimento de cada 

criança e os estágios que elas se encontram, elas recorrem ao lúdico para refletir e analisar 

os conhecimentos que vão adquirindo, e fazem um paralelo com o mundo imaginário com 

o real. Para Piaget “ao manifestar a conduta lúdica, a criança demonstra o nível de seus 

estágios cognitivos e constrói conhecimentos” (Kiskimoto 2000, p.32).  

Atento ao momento de espontaneidade da criança durante o brincar o professor 

deve registrar, para que possa auxiliar a criança a ampliar seus conhecimentos e desafiá-

la que posso adquirir outros novos e desenvolver novas habilidades sociais, físicas, 

intelectuais, sociais e emocionais. 

 O lúdico é um recurso que deve estar sempre presente no cotidiano escolar e na 

infância das crianças, é através desse momento em que elas são capazes de demonstrar 

seus sentimentos, suas habilidades, seus comportamentos, o que aprenderam e como 

lidam com a sociedade e com situações de conflitos. 

Estar atento a esse direito da criança e utilizar esse recurso para ensinar de forma 

divertida, e significativa, mergulhando com a criança no mundo imaginário delas e as 

direcionando para que façam um paralelo entre o imaginário e o real.  

As escolas de educação infantil ao garantir esse direito a cada criança, e o professor 

em sala se apropriar desse meio e utiliza-lo em seus projetos, planejamentos e sequencias 

de aulas para alcançar bom rendimento das crianças no período escolar, que trará 

resultados nos anos seguintes conforme as fases vivenciadas, registrando e idealizando, 

novos desafios para que possam superar e desenvolver-se como um ser reflexivo, social 

e crítico, com habilidades sociais, emocionais e intelectuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desse levantamento de conceitos epistemológicos é possível entender a 

suma importância do lúdico nas escolas de educação infantil, como recurso estimulador 

do desenvolvimento integral dos determinados aspectos, sendo eles o motor, cognitivo, 

emocional e social. 



 Assegurado por lei como um direito que está em nossa Constituição e em outros 

documentos oficiais nacionais como LDB, e faz parte de órgãos que direcionam a 

educação como RCN’S. 

Para a criança está amplo o campo da apropriação de habilidades, levando em 

consideração a construção do saber e a noção do seu corpo, tendo ciência da diferenciação 

do eu e o outro, a respeitar a si mesmo e ao seu semelhante, a ter limites, e respeitar regras 

dentre outros fatores atrelados. 

 As escolas de educação infantil ao incorporarem em seus projetos políticos 

pedagógicos os professores em seus planejamentos como um recurso que tem significado 

no processo ensino-aprendizagem, através das atividades que requerem dos envolvidos 

nesse processo a atenção, concentração, raciocínio lógico, situação problema, 

imaginação, respeito às regras, socialização, criatividade, expor e expressar ideias, correr, 

saltar, jogar e etc., necessariamente engloba em todos os aspectos o desenvolvimento e o 

progresso de cada aluno. 

A construção do conhecimento está baseada na ação e reflexão, onde as ideias, a 

troca de informações entre eles ocorre por meio de intervenções significativas, ou seja, o 

professor fazer a mediação e não se basear somente na transmissão, colocando-se como 

o detentor do conhecimento, mas sim aproveitar do lúdico para a indução do interesse da 

participação das crianças como facilitador das aprendizagens. 
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RESUMO 

O texto versa sobre as diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE – no que tange a 

superação das desigualdades educacionais, promoção da cidadania e formação para o 

trabalho com foco na Educação de Jovens e Adultos. Com ênfase no Centro Integrado de 

Educação de Jovens e Adultos, que apresenta um formato direcionado especificamente 

ao estudante trabalhador, com currículo interdisciplinar e emancipatório, buscando 

superar a fragmentação em disciplinas, e o Itinerário Formativo, que aborda as questões 

ligadas à formação profissional, buscaremos debater este espaço como oportunidade 

educacional apropriada à diversidade. 

Palavras – chave: Educação de Jovens e Adultos; currículo; diversidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 Com o intuito de discutir o cumprimento da meta 10 do Plano Nacional de Educação 

(Lei nº 13.005, de 25/06/2014) que propõe a oferta de vinte e cinco por cento, no mínimo, 

das vagas das matrículas de educação de jovens e adultos, de forma integrada à educação 

profissional, abordaremos as propostas dos Centros Integrados de Educação de Jovens e 

Adultos (CIEJA) da Cidade de São Paulo para atender aos alunos adolescentes. Como 

apontado pelo Censo Escolar de 2014, 30% dos alunos da Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil têm de 15 a 19 anos, e vêm nesta modalidade uma oportunidade de aceleração 

dos estudos e de ampliação de perspectiva profissional.5 A formação profissional, 

iniciando no itinerário formativo, é uma forma de atender a essa demanda. 

                                                             
5 Censo Escolar 2013 
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, inciso I, determina que seja 

dever do Estado dar a garantia para o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, inclusive 

para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Já a Lei 9394/96, Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, reiterou esse direito e, no Artigo 37, aponta que a 

Educação de Jovens e Adultos “será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria”, sendo que os 

sistemas de ensino deverão oferecer oportunidades apropriadas, considerando os 

interesses, condições de vida e de trabalho dos adolescentes, jovens e adultos que dele 

necessitam. 

 A Constituição do Estado de São Paulo, no Artigo 249, além de conferir as 

condições da Constituição Federal e da Lei 9394/96, acrescenta que “caberá ao poder 

público prover ensino fundamental diurno e noturno, regular e supletivo, adequado às 

condições de vida do educando que já tenha ingressado no mercado de trabalho”. 

 No Título VI, do Capítulo I da Lei Orgânica do Município de São Paulo, artigo 205, 

consta que ”o Município proverá o ensino fundamental noturno, regular e adequado às 

condições de vida do aluno que trabalha, inclusive, para aquele que a ele não teve acesso 

na idade própria”. 

 Para atender a essa demanda, a Secretaria Municipal da Educação do Município de 

São Paulo oferece a modalidade de Educação de Jovens e Adultos em vários tipos de 

atendimento, visando atender as especificidades de cada um: 

a.) EJA noturno – é oferecido nas Unidades Educacionais Municipais, tais como, 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), Escola Municipal de Ensino 

Fundamental e Médio (EMEFM) e Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos 

(EMEBS). O curso é presencial com duração de 4 anos, sendo dividido em 4 etapas: 

Alfabetização (2 semestres), Etapa Básica (2 semestres), Etapa Complementar (2 

semestres) e Etapa Final (2 semestres). Cada etapa tem duração de 200 dias letivos. 



b.) EJA Modular – é oferecida na EMEF, tendo por objetivo ampliar as oportunidades 

de acesso à educação, por meio de flexibilidade curricular. O curso é presencial, 

no período noturno, em módulos de 50 dias letivos, com adequação dos 

componentes curriculares e também atividades de enriquecimento curricular. São 

4 etapas, sendo Alfabetização, Básico, Complementar e Final. São 4 módulos 

independentes e não sequenciais, em encontros diários de 2 horas e 15 minutos 

(obrigatório) e atividades de enriquecimento curricular, com carga horária de 1 

hora e 30 minutos (opcional). 

 

c.) MOVA – movimento de Alfabetização – São organizações da sociedade civil, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação, oferecendo classes de 

alfabetização inicial para combater o analfabetismo. São salas em associações 

comunitárias, igrejas, creches, empresas, e outros locais em que haja necessidade 

desse atendimento. Após serem alfabetizadas, as pessoas são orientadas a dar 

continuidade em escolas públicas. 

d.) CMCT – Centro Municipal de Capacitação e Treinamento – oferece cursos de 

formação profissional inicial de curta duração a jovens e adultos, nas áreas de 

panificação, confeitaria, elétrica residencial, mecânica de autos, informática, corte 

e costura e auxiliar administrativo. São duas unidades, Em São Miguel Paulista e 

Itaim Paulista. 

e.) CIEJA - Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos – são unidades 

educacionais que atendem a adolescentes, jovens e adultos, em até seis períodos, 

manhã, tarde e noite, articulando em seu projeto pedagógico o Ensino 

Fundamental e a Qualificação Profissional inicial.  A duração do curso é de 4 

anos, em 4 módulos: Módulo I (Alfabetização), Módulo II (Básica), \módulo III 

(Complementar) e Módulo IV (Final). Cada módulo tem a duração de um ano que 

corresponde a 200 dias letivos. A qualificação profissional inicial está organizada 

em Itinerários Formativos, desenvolvidos de forma articulada e integrada com o 

Ensino Fundamental. São 14 unidades educacionais na cidade de São Paulo. 

 

CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 



 Em 1992, o Centro Municipal de Ensino Supletivo – CEMES – foi incorporado ao 

Sistema Educacional do Município de São Paulo, sendo instalados 13 equipamentos nos 

vários bairros, entre 1993 e 2000. Este Centro tinha como objetivo atender aos 

trabalhadores que não concluíram, na época, o Primeiro Grau, e não tinham possibilidade 

de cumprir a carga horária diária exigida pela escola.  

 A avaliação das atividades desenvolvidas no CEMES, em 2001, determinou 

mudanças estruturais, pois já não atendia ao objetivo principal de atendimento aos jovens 

e adultos, com ênfase nas questões pedagógicas, culturais e do mundo do trabalho. Com 

essa incumbência, pelo Decreto nº 43.052, de 04/04/2003, foi criado o Projeto CIEJA – 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos – com o intuito de promover uma ação 

educativa que considere as características dos adolescentes, jovens e adultos, 

contemplando novas formas de ensinar e aprender, implementando um modelo que 

articule a educação básica e a profissional. Outra preocupação é estabelecer um espaço 

de convívio, lazer e cultura, de discussões sobre o mundo do trabalho e cidadania.  

Em 2012, pelo Decreto nº 53.676, o CIEJA é considerado Unidade Educacional e 

não mais Projeto, adquirindo novo “status” na Secretaria Municipal de Educação. Deste 

modo, segundo o Artigo 2ª: 

Os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – 

CIEJAs, vinculados às Diretorias Regionais de Educação, 

promoverão cursos de ensino fundamental, que poderão estar 

articulados com cursos e programas de formação inicial e 

continuados de trabalhadores, em consonância com as diretrizes 

da política educacional da Secretaria Municipal de Educação. 

E no § 2º: 

Os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, os 

quais poderão ser desenvolvidos mediante convênios ou acordos 

com empresas e entidades, públicas ou privadas, serão 

organizados em itinerários formativos de oferta obrigatória pelo 

CIEJA e participação facultativa para os alunos. 

 

O ITINERÁRIO FORMATIVO E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL. 



 A Educação de Jovens e Adultos, nas diretrizes do Plano Nacional de Educação, 

deve propiciar condições, de forma integrada, com a formação escolar para o 

desenvolvimento da formação profissional e orientação para o trabalho, como 

oportunidade para inserção no mundo do trabalho.  

 A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO 

- e a Organização Internacional do Trabalho – OIT-, preconizam a importância da 

vinculação estreita entre Educação Básica e Educação Profissional. 

 Os Cursos e Programas de Formação Inicial e Continuada para os trabalhadores 

incluem “a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização em todos os 

níveis de escolaridade,” e “poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, 

objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social”. 

 O itinerário formativo é definido como o conjunto de etapas que compõem a 

organização da educação profissional em uma determinada área, possibilitando o 

aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. Os Programas de Qualificação 

Profissional, segundo o Decreto 53.676/2012, deverão ser organizados por região, 

estabelecendo polos, acompanhando as etapas dos cursos de EJA ou do Ensino 

Fundamental. 

 Em 2007, por força do Parecer CME nº 88/06, onde foi aprovada nova Matriz 

Curricular para o Projeto CIEJA, foi deliberado que, conforme demanda comum a todos 

os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, optou-se por apenas um 

itinerário formativo, de informática, detectada a necessidade do conhecimento e 

atualização dos alunos nas questões respeitantes aos instrumentos tecnológicos. Dessa 

maneira, há um planejamento para que se integrem todas as áreas do conhecimento 

(Natureza e Matemática, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos) com o Itinerário 

formativo de informática, com conteúdos definidos a partir do cruzamento entre as 

expectativas de aprendizagem do itinerário formativo e os eixos temáticos em 

desenvolvimento. 

 Para a construção de um itinerário formativo é necessário pesquisar quais as 

necessidades profissionais do mercado de trabalho tendo em consideração o público que 

frequenta a escola. Cada área exige diferentes competências e graus específicos de 

complexidade. Por meio dos Itinerários Formativos, os alunos podem escolher as 

diferentes alternativas de Educação Profissional, numa perspectiva de educação 



continuada. Deve-se pesquisar os cenários, as tendências, o campo de mercado, as 

exigências, as atividades desenvolvidas por esses profissionais, se há instituições para 

parceria e para continuidade dos estudos, visando o aperfeiçoamento posterior. Tal 

pesquisa pode ser realizada nas seções de classificados de emprego (onde se vê quais 

profissionais são solicitados, escolaridade, salários, experiência exigida, conhecimentos 

e atitudes requeridos). As outras fontes de pesquisa são: Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), Conselhos Federais e Regionais de Fiscalização do Exercício 

Profissional, Delegacias Regionais do Trabalho (DRT), Sindicatos Patronais e de 

Trabalhadores. 

Paralelamente ao levantamento dos elementos pertinentes ao itinerário formativo 

de determinado CIEJA, devem ser pesquisados Centros de Formação Profissional 

(SENAI, SENAC e outras instituições), próximas à Unidade Educacional, para 

estabelecer parceria no intuito da formação dos alunos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para efetivar a Décima meta do Plano Nacional de Educação6 (Lei nº 

13.005/2014), foram propostas várias estratégias, entre elas: (...)10. (seis) estimular a 

diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica 

e a preparação para o muno do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e 

prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma 

a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e 

alunas; (...). 

 Através do Decreto nº 53.676/2012, é proposto o Itinerário Formativo que, nos 

Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, considera o estipulado no PNE, 

para os alunos do Ensino Fundamental. Como colocado no Parecer 88/2006, por demanda 

                                                             

6 Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional.  

 



comum aos CIEJAs da cidade de São Paulo, o itinerário formativo investiu na 

Informática, considerando que os alunos que não têm conhecimentos mínimos dessa área 

já estariam automaticamente inaptos para o mundo do trabalho. Após nove anos, devemos 

considerar que ocorreram várias mudanças, principalmente a explosão tecnológica e o 

aumento de alunos adolescentes na EJA. Percebe-se a necessidade de ampliar a 

perspectiva de formação profissional, visto que a informática é básica para todas as 

profissões. Precisamos oferecer mais e a Legislação abre espaço para isso. A falta está na 

formação das parcerias e acordos entre os serviços existentes com a finalidade da 

formação profissional e o CIEJA. Sabemos que são necessárias verbas para sustentar essa 

ação, mas é necessária uma ação anterior, como a desenvolvida no CIEJA Campo Limpo: 

A proposta político pedagógica do Cieja Campo Limpo, coordenado por Eda Luiz, mais 

conhecida como Dona Eda, ganha destaque. Diante de um quadro de evasão escolar 

crescente, a coordenadora geral decidiu reunir toda a comunidade escolar e mapear o 

entorno da escola, no intuito de identificar as oportunidades de trabalho, localizar as 

organizações não governamentais, empresas, comércio, equipamentos públicos e 

identificar as lideranças comunitárias. A partir do mapeamento, a equipe gestora, os 

professores e os estudantes criaram projetos específicos voltados para a integração da 

escola com o entorno. Assim, todo o currículo passou a contemplar saberes comunitários, 

além dos conteúdos ditos tradicionais, a partir de projetos de intervenção no bairro. (Cidade 

Escola Aprendiz, Escolas em Rede, p.55). 

 

O conhecimento e a interação da unidade educacional com seu entorno é a porta 

de entrada da organização do itinerário formativo. Partindo de seu próprio espaço, com o 

objetivo de ampliá-lo, oferecendo condições para que seus alunos, partindo de suas 

próprias referências, conquistem o Mundo do Trabalho. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o processo de elaboração e execução de aulas práticas 

laboratoriais, contempla o tema Sistema Circulatório, para alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental II, na disciplina de ciências.              

Os resultados apontam o envolvimento dos alunos, a motivação para o estudo que a aula 

promoveu e a importância da implantação desta ferramenta no cotidiano do ensino de 

ciências físicas e da natureza. 

Palavras chave: Sistema circulatório, ciências, coração, práticas laboratoriais.   

   

1. A IMPORTÂNCIA DAS AULAS PRÁTICAS 

As aulas laboratoriais subsidiam ao professor um efetivo suporte para facilitar o 

entendimento e a visualização concreta por parte dos alunos aos conteúdos estudados.  

Segundo SILVA, et al (2004), o ensino de ciências naturais considera relacionar 

os fenômenos de biologia, física e química entre si e com o cotidiano dos alunos. As 

reflexões e discussões são propostas com o objetivo de que os alunos desenvolvam uma 

visão crítica a respeito do seu corpo, suas relações com o meio e transformações em 

diversos campos de vida. 

mailto:carolinaperaro@hotmail.com
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Para isso os professores devem inserir os conhecimentos científicos em sala de 

aula de modo que estimulem seus alunos há refletir, ver e tomar consciência deles. 

De acordo com os PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (1998), o 

aluno deve perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente. 

Conhecer seu próprio corpo, valoriza-lo e cuidar. Adotando hábitos saudáveis, com 

responsabilidade em relação a sua saúde e a saúde coletiva. 

Estabelecendo estes conceitos as aulas práticas laboratoriais podem ajudar no 

desenvolvimento de conhecimento científico e permite ao estudante aprender como 

abordar com objetividade o seu mundo e resolver situações problema complexas 

(LUNETTA, 1991). 

As aulas laboratoriais podem servir como estratégia didática do professor, para 

que o estudante amplie sua visão sobre a temática abordada e aprofunde suas questões. 

Experimentar a sensação de fazer parte da aula, vivenciar seu experimento, 

acrescentar sua experiência de vida e atribuir sua vivência ao estudo, torna-o muito mais 

prazeroso e proveitoso. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de elaboração, criação, execução 

e resultados de uma aula prática em alunos do 8º ano do ensino fundamental II, para isso 

será usado como exemplificação uma aula de sistema circulatório, na qual os alunos 

participam ativamente durante todo o processo, contribuindo, trocando informações e 

demonstrando grande interesse sobre o tema.  

2. METODOLOGIA E APLICAÇÃO 

A apresentação consiste na elaboração de um plano de aulas com base em uma 

temática.  

Seguindo o conteúdo programático do ensino de ciências sugere-se que os 

sistemas que compõe o corpo humano sejam estudados no 8º ano do ensino fundamental 

II. Neste trabalho especificamente será abordado como tema de estudo o sistema 

circulatório, que compõe o preceito estudado no segundo bimestre letivo. 



Estabelecido o conteúdo a ser trabalhado, o professor inicia a preparação do 

material pedagógico para ser aplicado. O primeiro passo é a fundamentação teórica que 

pode ser feita via material de apoio, com textos e pesquisas.  

Essa fundamentação teórica deve conter dados como a conceituação do sistema 

estudado, os órgãos pertencentes a ele, as estruturas orgânicas que o compõem, suas 

funções e seu funcionamento. 

A importância de uma fundamentação teórica bem feita é principalmente, para 

oferecer material de apoio para estudo posterior. Esse material deve ser de fácil 

compreensão e conter os dados necessários para ser uma boa fonte de pesquisa para seu 

aluno. 

Com fundamentação teórica já atribuída, os estudantes passam para a segunda fase 

que o plano de aula compreende, a exposição do tema estudado. Essa metodologia conta 

com o apoio, quando necessário de tecnologias, que auxiliam na compreensão de cada 

um dos itens citados anteriormente e proporcionam o mergulho do educando ao mundo 

corporal. A ideia é apresentar os detalhes de forma clara e estimulante, para que fiquem 

cada vez mais envolvidos com o tema. 

De acordo com o objetivo a criação da aula faz parte da elaboração deste plano, 

portanto a seguir será explicitado um material produzido para esse fim. Como a intenção 

é sempre estimular à curiosidade e envolvimento dos educandos a apresentação deste 

material deve ser a mais realista possível. Abaixo segue o material preparado para 

apresentação em power point. Está aula tem como pretensão ser mais realista e envolvente 

possível, transportando o aluno para “dentro” do objeto de estudo e estimulando sua 

participação. 

O material didático foi preparado propositalmente com palavras chaves que 

remetem a cada subdivisão a ser estudada, porém a informação deve ser trocada durante 

a aula dialogada. Neste momento, recomenda-se que o professor permita a interação dos 

alunos. Que estimule as perguntas dê atenção às colocações. Fazendo assim, com que seu 

aluno sinta que faz parte daquele contexto e que possa remeter sua aprendizagem a 

situações cotidianas, nesse caso especificamente que possa remeter a aprendizagem 

consigo e seu corpo.  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  



  

 

Para conclusão da fase teórica recomenda-se a exibição de um vídeo, que 

condense e faça um apanhado geral que contextualiza todas as informações trocadas até 

o momento. 

Concluída a fase teórica, inicia-se a prática efetiva. Para este momento deve-se 

pensar em duas situações, unidades escolares que possuem um espaço específico para 

práticas laboratoriais ou uma escola que não possui laboratório. 

De qualquer forma BORGES (2002) compreende que as aulas aplicadas no 

ambiente de laboratório podem despertar curiosidade e interesse do aluno, visto que a 

estrutura pode facilitar, entre outros fatores, a observação daquilo que foi estudado em 

aulas teóricas. A positividade deste ambiente se dá também quando há relação com o 

aprendizado do conteúdo de forma que o conhecimento empírico seja testado e 

argumentado, para enfim acontecer à construção de ideias. Além da possibilidade de 

interação e contato com instrumentos específicos.  

Mesmo com os benefícios que comprovadamente os laboratórios proporcionam 

aos alunos. A falta deste espaço não deve ser pretexto para impedimento para o 

desenvolvimento de aulas práticas. A adaptação de ambientes, substituição de 

equipamentos e criatividade podem ser necessárias para execução deste tipo de prática 

didática, mas ainda assim o esforço empreendido é válido ao observar o resultado final. 

As imagens a seguir, foram feitas em aulas práticas do mesmo conteúdo, 

ministradas em escolas e anos diferentes. Além disso, mostram também sua execução em 

dois ambientes distintos o primeiro em uma unidade escolar que não possui laboratório e 

nem materiais para essa finalidade de uso. A outra em uma escola que possui laboratório 

e todo tipo de suporte. 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como afirmado anteriormente, uma boa teoria faz com que a prática se desenvolva 

da melhor forma. Após contextualizar sobre o sistema circulatório, compreender de forma 

expositiva e dialogada os órgãos que fazem parte desse sistema chegou a hora de 

vivenciar essa experiência.  

O principal órgão do sistema circulatório é o coração, portanto a aula prática irá 

ser baseada nele. Os corações apresentados aqui são de porco, vaca e galinha, 

considerando variações anatômicas são órgãos bastante semelhantes ao nosso, portanto 

sua utilização se torna viável. 

Para trabalhar com tecido vivo, a conscientização dos alunos para com essa vida 

deve ser feita de forma que o respeito seja instaurado. 

A aula foi dividida em dois momentos, o primeiro de observação e 

reconhecimento, no qual os alunos veem, tocam e se envolvem com a peça. No segundo 

momento os alunos recebem o coração de outro ser vivo. Com estruturas semelhantes, o 

coração de galinha serve perfeitamente para que cada aluno vivencie a experiência de 

manipular esse órgão.   

A apresentação a seguir demonstra a aula aplicada em duas turmas de diferentes 

unidades escolares. A primeira escola não possui uma sala ou ambiente específico, 

portanto a aula aconteceu no pátio da escola, com bancadas improvisadas. A segunda 

escola já possui laboratório e a aula pode ser desenvolvida com o aparato deste ambiente. 

A escola A está localizada em Campinas, interior de São Paulo. É uma escola 

pequena em estrutura, porém com alunos bastante dedicados. O conteúdo foi preparado 

anteriormente, a teoria desenvolvida durante duas aulas e após a preparação da aula 

prática, que teve seu desenvolvimento em outras quatro aulas. 

Por não possuir laboratório o espaço da aula foi montado no pátio, às bancadas 

foram substituídas por mesas do refeitório forradas com plástico para proteção.  

 

 



O primeiro passo da aula foi à apresentação das peças... 

 

Na foto as estruturas são língua, traqueia, faringe, laringe, pulmões, coração e 

fígado. 

Após a separação das mesmas... 

 

Os cortes para observação das estruturas internas... 

  

Os alunos tiveram a oportunidade de manipular, fotografar e ficaram encantados 

com isso. 



  

   

No segundo momento para avaliar o aprendizado cada aluno teve a oportunidade 

de “abrir” seu próprio coração de galinha. A professora pedia que indicassem 

determinadas estruturas e eles apontavam sua localização, função ou forma de 

funcionamento. 

  

 

 

A escola B, localizada na cidade de Louveira, também interior de São Paulo, 

porém uma cidade bem menor do que Campinas. Possui espaço laboratorial, o qual os 



alunos foram dispostos em bancadas e se aproximavam da peça por grupos. A parte inicial 

de apresentação se deu da mesma forma. Após a apresentação do material... 

Os cortes... 

  

 

E a interação dos alunos... 

   

Com este grupo infelizmente o resultado não foi tão positivo. Alguns alunos 

tiveram um grande envolvimento com a aula, participaram e interagiram. Porém, grande 

parte da turma não teve o envolvimento tão efetivo e empolgante. A imaturidade de alguns 

alunos causou desconforto durante a aula e fez com que a professora reavaliasse a 

aplicação da segunda fase, decidindo por não realiza-la. O uso de estiletes por alunos cujo 

comportamento não gera segurança e não demonstram maturidade pesou para essa 

decisão. Afinal a segurança de todos deve ser preservada e é de responsabilidade do 

professor. 

Ao aplicar a aula prática exemplificada, nota-se o envolvimento da maior parte 

dos alunos e o quanto esta ferramenta desperta o interesse dos mesmos em aprender. 



A aula teórica é importante para fundamentar o tema estudado. 

Surpreendentemente os alunos da escola B ficaram mais envolvidos com a exibição da 

aula teórica, observando as imagens e envolvendo-se com discussões muito proveitosas, 

perguntando e formulando hipóteses para compreensão. Enquanto a aula prática não os 

envolveu com tamanha profundidade. Associo este comportamento à experiência de vida 

e realidade deste grupo. Por serem alunos que moram em grande parte em sítios, um 

coração de boi não é algo novo, estão acostumados a visualizar este órgão, portanto não 

gerou tamanho envolvimento. Porém, o funcionamento, a função de cada órgão e 

estrutura estimulou a curiosidade e vontade de aprender no grupo. 

A prática vem para incorporar ativamente o tema, fazendo com que algo antes tão 

abstrato possa se tornar palpável e reconhecível. 

O fato de o conteúdo estudado ter sido um sistema orgânico fez com que os 

estudantes tomassem conhecimento de si como indivíduos possuidores daquele objeto de 

estudo, causando espanto inicialmente, entendimento e após admiração. Afinal todos nós 

temos um coração e entender como ele funciona, traz o reconhecimento do nosso corpo 

como um organismo individual, exclusivo, surpreendente e encantador. 

Este trabalho espera contribuir e motivar os docentes a cada vez mais aperfeiçoar 

sua atuação e prover novas sensações em suas aulas. 
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RESUMO 

 

O trabalho assume formas que se diferenciam a partir das mudanças nos modos de 

produção, alterando a forma como o trabalho e os homens se organizam, inclusive nos 

espaços escolares, ocupados por categorias profissionais distintas. Mediados por relações 

sociais conflituosas, de diferentes interesses e poder, em confronto nas “arenas” políticas, 

o trabalho educativo é dividido. Nessas relações político-ideológicas, o Estado se 

configura como um local de conflito de classes, onde o poder político é contestado, 

moldado pelas lutas na produção e no seio do Estado. Dialeticamente, o conflito é 

estruturante das relações sociais e da ação coletiva no espaço escolar, permeada por 

correlações de forças entre os fragmentos de classe e o Estado, podendo resultar na 

materialização de políticas públicas que favoreçam em parte, ou não, os envolvidos. Essa 

materialização em documentos legais, comportam nas entrelinhas as tensões, interesses 

antagônicos e acomodação desses. O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 é 

analisado, portanto, com objetivo de investigar se há antagonismo nos interesses, em 

especial em relação aos dos técnico-administrativos da educação profissional. Ancorado 

no materialismo histórico dialético, desenvolveu-se pesquisa qualitativa, com análise 
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bibliográfica da Educação Profissional e documental do PNE (2014-2024). Os resultados 

apontam acomodação de interesses antagônicos e avanços na discussão sobre o trabalho 

do profissional técnico-administrativo. 

Palavras-Chave: Técnico-Administrativo. Plano Nacional de Educação. Conflito. 

Educação Profissional. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Profissional – EP brasileira historicamente foi pautada na dualidade 

do ensino de formação manual e intelectual, respaldada na lógica capitalista de dualidade 

estrutural, que repercute no contexto escolar na divisão de tarefas entre os profissionais 

da educação, técnicos e docentes; e na manutenção dessa estratégia capitalista a partir da 

fragmentação do trabalho educativo e no distanciamento entre as categorias profissionais.  

No histórico da EP, o trabalho não docente, esteve vinculado a “função 

coadjuvante”, aspecto que descaracteriza o técnico como educador e a dispensa de uma 

formação técnico-pedagógica adequada. Esse contexto, constituído naturalmente por 

relações sociais conflituosas, é permeada por interesses antagônicos em disputa, exigindo 

a materialização de políticas públicas que acomodam ou geram ainda mais conflitos. 

Diante do exposto, esta pesquisa objetiva verificar no Plano Nacional de Educação 

- PNE (2014-2024), se há evidência de uma acomodação ou presença de conflitos de 

interesses do fragmento da classe trabalhadora, técnicos administrativos da educação 

profissional. 

Para tanto, a pesquisa qualitativa, com metodologia de análise bibliográfica e 

documental, foi desenvolvida com foco de análise o PNE (2014-2024) vigente. 

 

TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa elegeu-se a abordagem qualitativa, a qual 

desenvolve modelos teóricos que contribuem para se compreender a ação social. Para 

atingir o objetivo proposto, optou-se pelo procedimento teórico-metodológico de 

pesquisa bibliográfica exploratória, através do método científico dialético que considera 

os fatos dentro de um contexto social, político, econômico. (LAKATOS, 2004). A 

pesquisa na perspectiva do materialismo histórico dialético, com abordagem qualitativa, 



com metodologia de análise bibliográfica de marcos históricos e legais da Educação 

Profissional no Brasil e documental do PNE (2014-2024), em específico a Diretriz do seu 

inciso IX (nono), que trata da valorização dos profissionais da educação e outros 

dispositivos legais que interessaram à temática desta pesquisa. 

 

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O TRABALHO DO 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

A EP no Brasil esteve presente entre os povos nativos, com o ensino de uma 

geração para outra, de fazeres e saberes; no período de colonização, com práticas 

educativas no e para o trabalho, conduzidas por trabalhadores docentes e não docentes. 

Esses últimos na pessoa de escravos e escravas para serviços de conservação e limpeza. 

(MONLEVADE, 2015). 

E no início do século XX, a EP formalizou-se com as escolas de aprendizes 

artífices, em meio ao desenvolvimento industrial capitalista, através do Decreto nº 

7.566/1909, para preparar operários para o exercício profissional. Os trabalhadores não 

docentes atendiam às exigências administrativas, de controle e manutenção da ordem, 

afastadas da intenção de educar, periféricas ao ensino. 

Essa forma de conceber o trabalho se fortaleceu com a lógica capitalista, gestada 

“pelo e no próprio interior do processo de trabalho capitalista, fragmentado e 

heterogerido” (KUENZER, 2011, p. 15), introduzido pelo taylorismo7. Nesse modo de 

produção, a divisão do trabalho hierarquiza as funções, com diferenças de poder de 

decisão e remuneração. 

Nessa lógica, a escola atende a finalidade de preparar para as exigências da 

produção capitalista, e também de manter a ordem social, através da disciplina, exatidão, 

submissão física, técnica e moral, cumprimento estrito dos deveres, pontualidade 

(CIAVATTA, 2010). Esse trabalho, portanto, foi atribuído ao técnico-administrativo. 

As reformas do ensino ganharam relevo na busca pela erradicação do 

analfabetismo, no período pós I Guerra Mundial, por compreender que com isso haveria 

                                                             
7 Estratégia de racionalização no campo do trabalho, no fim do século XIX e início do XX, proposta por 
Taylor e Fayol, que possibilitou o surgimento da teoria geral de administração. Segundo KUENZER (2011, 
p.30): “O taylorismo, pela institucionalização da heterogestão, constituiu-se em uma ainda mais refinada 
forma de exploração do trabalho pelo capital”. 



maior desenvolvimento do País. Mas o pano de fundo dessas reformas era a educação 

geral para as elites dirigentes e a preparação para o trabalho simples para os “desvalidos 

da sorte”, se configurando na dualidade do ensino. 

A partir daí, houve uma sucessão de um conjunto de Decretos e Leis (chamadas 

Leis orgânicas e Leis de equivalência), considerados importantes marcos no cenário da 

dualidade do ensino da EP. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2006). Em todos esses 

documentos legais o trabalho do não docente é vinculado ao serviço administrativo, 

distante da possibilidade de educar. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 4.024/1961, traz o 

reconhecimento e definição das atribuições de alguns profissionais técnicos, que não 

apenas àquelas de conservação e limpeza, mas de orientação educacional. No entanto, no 

seu bojo, há a evidente subsunção dos técnicos aos docentes, quando exigido supervisão 

de docentes nessa atividade de orientação. Outro aspecto de destaque é o fato de o cargo 

de diretor ser ocupado somente por docente. (BRASIL, 1961).  

Na LDB nº 9.394/1996 o título VI Dos Profissionais da Educação, no artigo 61, 

parece haver um avanço no que tange o trabalho do técnico como partícipe do processo 

de educar. Entretanto, o que se percebe é que o termo “profissionais da educação” se 

apresenta de forma dúbia, legitimando a impressão de contemplar todos os profissionais 

da educação. Não obstante, o que se observa é um reconhecimento limitado de que os 

profissionais da educação, além dos professores, são apenas os portadores de diploma, 

técnico ou superior, em curso na área de pedagogia ou afim. 

Essa impressão se concretiza com a informação trazida pelo autor Monlevade 

(2015), que explica o contexto de discussão do projeto da LDB no Congresso Nacional 

(1988 a 1996). Segundo o autor, o texto original mencionava os “funcionários não 

docentes também como profissionais da educação”, mas esse trecho explicativo foi 

suprimido na sessão deliberativa em que se aprovou o texto do projeto substitutivo do 

senador Darcy Ribeiro (MONLEVADE, 2015. Complementa afirmando que: 

 

Fica aí claro que a identidade dos educadores não docentes, já 

afirmada na organização sindical como integrante do universo de 

profissionais da educação, era contestada pela maioria 

hegemônica dos representantes da população no Congresso 

Nacional. Certamente, a invisibilidade social da categoria, sua 

subalternidade política, marginalidade pedagógica e, até mesmo, 



certa indefinição funcional davam respaldo a quem pisou no freio 

da história naquele momento. (MONLEVADE, 2015, p. 126). 

 

Essa subalternidade e marginalidade foi observada ao longo do breve histórico da 

EP e do trabalho do técnico-administrativo, e a LDB nº 9.394/96, com texto minimalista 

e ambíguo, mantém essa lógica, acomodando interesses antagônicos, forjando um texto 

que intencionalmente gera duplicidade de interpretação. 

Esse é o contexto do final da década de 1990, marcado pela descrença, com 

políticas educacionais que desresponsabilizam o Estado; e como recurso compensador da 

omissão do poder público, estimula a participação da sociedade civil no campo das 

políticas sociais. Já nos anos 2000 e início do século XXI, a conjuntura política permitiu 

reaver as discussões das políticas educacionais, e foram promulgadas as Leis que 

aprovaram o Plano Nacional de Educação (2000-2010) e (2014-2014).  

 

O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024) E OS INTERESSES 

ANTAGÔNICOS 

 

O Plano Nacional de Educação – PNE, foi aprovado pela Lei nº 13.005/2014, com 

atraso de 4 anos, e este, deveu-se a uma série de disputas de projetos com concepções 

distintas sobre o papel do Estado, planejamento, financiamento e materialização dos 

planos. (DOURADO, 2011). 

O PNE vigente (2014-2024), estruturado em 20 metas e 254 estratégias, é um 

plano decenal, estabelecido em consonância com 10 (dez) diretrizes, que se configuram 

como objetivos principais do documento, de uma maneira geral. 

Nessa pesquisa, o inciso IX (nono) das referidas diretrizes, que trata da 

Valorização dos (as) profissionais da educação foi analisado, e a exemplo da LDB nº 

9.394/96, percebeu-se que o documento traz dubiedade no emprego do termo 

“profissionais da educação”. Ora parece contemplar todos os atores escolares (docentes e 

não-docentes) ora parece limitar a um deles. Além disso, o fato de usar outros termos, 

que parecem fazer distinção entre docentes e não-docentes, reforça a incerteza ao longo 

do texto da Lei, sobre a quem se refere o termo “profissionais da educação”. São 

exemplos: corpo docente e corpo técnico; profissionais de apoio ou auxiliares; 

profissionais de serviços e apoio escolares; pessoal técnico; educadores; demais 



profissionais da educação básica; profissionais do magistério; e profissionais da educação 

não docentes. 

Se há distinção entre as categorias docentes e não-docentes, onde essa distinção 

não é feita no documento, sugere que os profissionais de educação sejam todos eles. O 

que não é o caso, como por exemplo, a meta 15, que trata da política nacional de formação 

dos profissionais da educação, o texto faz menção aos incisos I, II e III do caput do art. 

61 da LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para delimitar os profissionais que serão 

contemplados por essa política – ou seja, os docentes. 

Curioso observar que o texto da Lei não é dúbio, não dificulta a distinção entre o 

trabalho desenvolvido por técnicos e docentes, quando se refere às atividades que 

envolvem o atendimento à demanda de estudantes com deficiência (meta 4, estratégia 

4.13); informatização da gestão das escolas (meta 7, estratégia7.22); combate à violência 

na escola (meta 7, estratégia 7.23) e o trato com outras minorias e diversidades. Nesses 

casos, o documento deixa claro quando o não-docente deve desenvolver as atividades 

dessa natureza, intensificando o observável até o presente momento desta pesquisa. Aos 

não-docentes, historicamente, é atribuída a responsabilidade de manutenção da ordem 

física/espacial e de reenquadramento dos “desviados”, ao padrão necessário de 

comportamento, adequado para que os professores desenvolvam sua atividade de 

docência. 

Compreende-se que as nomenclaturas diferentes dificultam a identificação do 

trabalho desenvolvido por esse profissional, bem como, obstruem o processo de 

construção da sua identidade, reflexo da omissão das políticas públicas, na valorização e 

no reconhecimento desse profissional, como também agentes do processo educativo. 

O que se pôde perceber, nos dispositivos analisados, é que “a divisão do trabalho 

educativo entre os docentes e estes agentes parece comportar, além de seus aspectos 

puramente organizacionais, uma dimensão moral ligada às diferenças entre uma função 

nobre e menos nobre, incluído o tipo de aluno visado ou implicado” (TARDIF, 2011, p. 

56) 

Essa forma de organização escolar é retórica, observada em muitos dos 

documentos legais até então analisados. O autor, Vitor Henrique Paro critica “essa 

estrutura hierárquica, que servia bem à velha escola (pretensamente) transmissora de 



conhecimentos, mas que pode não ser adequada a uma concepção de educação que se 

pretende democrática” (PARO, 2011, p. 31). 

Essa forma de organização e gestão escolar, semelhante às empresas, de maneira 

análoga, repercute significativamente na divisão do trabalho educativo, através do 

parcelamento das tarefas, com a centralidade no ensino e atividades periféricas à este; 

apropriação da força de trabalho dos técnicos; e a manutenção do privilégio de poucos 

em detrimento ao trabalho de muitos. (PARO, 2010, p. 82). 

Outro aspecto que desperta atenção, é perceber que a meta 17, que trata 

especificamente da valorização dos profissionais da educação, é a menor em número de 

estratégias (apenas 4), em relação às demais metas. Dessas quatro, nenhuma contempla o 

profissional não-docente, nem na condição de uso dúbio da nomenclatura “profissionais 

da educação”. Ratificando e clarificando o que foi dito: três das quatro estratégias 

assegura a atualização do salário do profissional de magistério, de acordo com o piso 

nacional, e a quarta implementa o plano de carreira para o mesmo. 

O texto confuso da Lei deixa a impressão de que, quando oportuno, especifica a 

quem se refere e quando não, faz uso da possibilidade da dupla interpretação. Essa 

afirmação, está apoiada na concepção de Saviani (2003) que, 

 

para compreender o real significado da legislação não basta ater-

se à letra da Lei: é preciso captar o seu espírito. Não é suficiente 

analisar o texto: é preciso examinar o contexto. Não basta ler nas 

linhas; é necessário ler nas entrelinhas” (SAVIANI, 2003, p. 175). 

 

As entrelinhas do PNE (2014-2024), pode ser o PNE (2001-2010), para auxiliar 

na compreensão da real propositura da concepção acerca do trabalho dos técnicos ou 

também reconhecido como não docentes. 

Nas metas 15, 16 e 17 do PNE (2001-2010), que tratava da formação e valorização 

do profissional, havia a clara restrição desta ação aos profissionais do magistério, e ainda, 

com uso da expressão “restrita ao segmento docente”. (BRASIL, 2001). A princípio, é 

possível inferir que onde o PNE (2001-2010) restringia, o texto do PNE vigente, inseriu 

forçosamente a nomenclatura “profissionais da educação”. Assim, parece não haver, 

ainda, a real concepção da identidade do não-docente e do que este representa para a 

educação brasileira. O documento aparenta fazer uso de uma estratégia de inclusão 

velada, historicamente, pela atribuição de serviços excludentes, periféricos ao ensino. 



Sobre essa estratégia de encobertamento, far-se-á uso do pensamento de Marx quando 

explica a “mentira convencional” de uma sociedade dividida em classes, dizendo que, 

quanto mais se desenvolvem os antagonismos, mais se impregna a hipocrisia. E quanto 

mais a vida desmascara a natureza mentirosa de uma ideologia, mais a linguagem se faz 

sublime e virtuosa (PLEKHÂNOV, 1972).  

No entanto, ainda sobre o texto do PNE (2001-2010), também é possível inferir 

que a alteração no documento vigente foi fruto de disputas por pessoas/segmentos que 

pensam de forma diferente do que é hegemônico e conseguiram produzir alguma tensão 

que gerou movimento, ainda que tímido, na direção de ampliar a concepção sobre o 

trabalho educativo do Técnico-administrativo, e que talvez justifique a supressão do 

termo “restrita ao segmento docente” e a inserção do termo “profissionais da educação”. 

Isso pode ser fundamentado no pensamento marxista, pois é uma demonstração de que o 

movimento do real é fruto das forças em disputa. 

Esse pensamento é corroborado por Poulantzas (2000), para quem o Estado 

capitalista é uma condensação material das lutas de classe, portanto, de uma correlação 

de forças antagônicas. A partir desse pressuposto, e ainda, segundo Poulantzas (2000), as 

classes sociais produzem a configuração particular de poder no aparelho do Estado, e este 

está inerentemente marcado pela luta de classes. Nesse sentido, pode-se considerar que 

os técnicos efetivaram, através de lutas e fortalecimento da categoria com representação 

sindical, uma nova configuração do documento PNE, muito embora, parece não atender 

plenamente os interesses dessa classe. 

Após a análise do contexto histórico do trabalho do técnico-administrativo e do 

PNE (2014-2024), pode-se concluir que correspondem a materialização (escrita), das 

disputas entre pessoas/segmentos que pensam de formas diferentes, e que conseguiram 

produzir alguma tensão que gerou esse movimento. 

Importante pensar que o PNE se configura num plano para a educação brasileira 

nos próximos 10 (dez) anos, e que nesse aspecto, já demonstra o caminho da direção em 

que se segue a valorização, reconhecimento e identidade do profissional não-docente – o 

técnico-administrativo. Considerando que o materialismo histórico-dialético tem a 

contradição como uma de suas categorias fundantes, esse caminho que aponta o PNE, 

portanto, pode se apresentar como um discreto avanço em relação ao anterior. 

 



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

O resgate histórico do trabalho dos técnicos-administrativos na Educação 

Profissional, e a análise da consolidação dessa categoria na materialização do Plano 

Nacional de Educação, permitiu enxergar realidades dialéticas, a presença ausente do 

trabalho dos técnicos (invisibilidade) e sua ausência presente nos documentos legais (não 

reconhecimento). 

Há notória acomodação de interesses, com o enxerto do termo “profissionais da 

educação”, na tentativa de atender aos antagonismos das classes em disputa e, 

dialeticamente, também há evidente conflito de interesses na arena política escolar, que 

resultou, provavelmente, na mesma presença dúbia do termo “profissionais da educação”. 

Esse cenário controverso repercute na invisibilidade dos técnicos, fortalecendo a 

hegemonia prescrita, uma vez que nega aos técnicos a participação efetiva no processo 

educativo. Em consonância com a invisibilidade é a omissão das políticas públicas, do 

reconhecimento dos saberes desses profissionais e a possibilidade de desenvolverem uma 

prática educativa, formadora de cidadãos emancipados, críticos e reflexivos, capazes de 

contribuírem para a construção de um projeto societal diferente do que está estabelecido 

pelo modo de produção capitalista, de ideologia neoliberal. 

É preciso que os técnicos sejam capazes de compreender e contestar seu próprio 

papel, pautado em conteúdos concretos de um modelo de atuação bem fundamentado, 

que se julga adequado e pertinente, não através da recusa global da sua função, mas 

através da discussão, no terreno da prática, do modo de funcionamento da gestão e seus 

modelos, assim poder-se-á chegar ao resultado pretendido por meio de luta cujos 

conteúdos estejam definidos, e em que cada batalha, produza novos modelos culturais, 

novas formas de gestão e distribuição do trabalho no contexto escolar. 

Essa luta, portanto, não pode ser individual para evitar o esvaziamento, daí a 

importância de uma contestação coletiva, ainda que inicie com pequenos grupos, que 

amadureçam na luta e na análise dos cenários, recolocando em novas perspectivas e novos 

critérios de julgamento o seu próprio trabalho, inclusive redesenhados em conjunto com 

os docentes, pois poderia se incorrer na esparrela da tecnocracia, fragilizando e 

derrotando o movimento. 



Na escola, que se propõe espaço crítico e reflexivo, esse movimento ganharia 

fôlego, com a participação de toda comunidade escolar, desde que esclarecida dos reais 

interesses do capital, sob o véu da divisão do trabalho e distribuição de tarefas entre 

técnicos e docentes, com isso se transformaria a “massa de manobra” em massa crítica e 

emancipadora dos ditames do modelo econômico vigente. 
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RESUMO: A escola ou instituição escolar é lócus da prática docente e da organização 

escolar, é lugar que a profissão é aprendida, onde os valores do professor vem à tona, seu 

conhecimento real e suas competências pessoais e profissionais emergem como práxis na 

formação e reconstrução do sujeito docente – reflexionando as questões acerca do 

currículo. Sujeito docente que na troca com colegas, alunos e outros profissionais se 

refazem durante o processo formativo e de trabalho, assim como na ação coletiva de 

formação de consciências. Baseados nesses dados o professor que recebe formação, 

universitária e continuada, é ensinado a pensar criticamente o currículo, defende-se que 

mesmo estando imerso e sendo parte integrante desse sistema, é parte responsável pelas 

rupturas das falsas consciências produzidas pela escola e pelo currículo, estando 

habilitado a gerar liberdade de ação, protagonismo de conhecimento e emancipar mentes 

e corpos, ao dar voz à massa. Assim o objeto dessa pesquisa está na compreensão do 

conceito de currículo e na reflexão das ações adotadas pelos professores, acões 

emancipatórias ou subalternizantes. A pesquisa será de carater qualitativo e no que 

concerne à teoria, o corpus será analisado à luz dos pressupostos teóricos dos seguintes 

estudiosos Silva (2014), Nóvoa (1995); Silva (2013), Zabala (1998); e Hannoun (1998) e 

do documentário A Educação Proibida, por considerar que estes referenciais produzam 

uma criticidade ao tema abordado.  

 

Palavras chaves: Currículo; Formação de Professores; Educação Proibida. 

 

Introdução 
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Todo mundo fala de paz, mas ninguém educa para a paz. As 

pessoas educam apenas para a competição e a competição leva à 

guerra.  

Pablo Lipnizky 

 

O interesse em construir está pesquisa intitulada “Educação Proibida X Currículo: 

professores em processo de formação: emancipam ou legitimam as práticas escolares?”, 

emergiu do entrecruzamento de experiências distintas desta pesquisadora, a saber: i) da 

prática profissional como professora, que pensa criticamente o currículo ii) da prática 

docente, orientando alunas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

Pibid; iii) de reflexões oriundas das conversas com colegas docentes; e iv) da reflexão 

sobre o documentário A Educação Proibida. O entrecruzamento dessas experiências 

possibilitou a indicação de caminhos para pesquisa, que fossem relacionados 

conhecimentos sobre currículo, formação de professores e emancipação de ideologias 

escolares.  

A escola ou instituição escolar é lócus da prática docente e da organização escolar, 

é lugar que a profissão é aprendida, aonde os valores do professor vêm à tona, seu 

conhecimento real e suas competências pessoais e profissionais emergem como práxis na 

formação e reconstrução do sujeito docente. 

Sujeito docente que na troca com colegas, alunos e outros profissionais se refazem 

durante o processo formativo e de trabalho, assim como na ação coletiva de formação de 

consciência discente. Segundo Aranha, 

 

a organização escolar funciona com base em dois movimentos 

inter-relacionados: de um lado, a estrutura e a dinâmica 

organizacional atuam na produção de ideias, dos modos de agir, 

das práticas profissionais dos professores; de outro, estes são 

participantes ativos da organização contribuindo com a definição 

de objetivos, com a formulação do projeto pedagógico-curricular, 

com atuação dos processos de gestão e de tomada de decisão. 

(2006, p.51)  

 

Diante a assertiva a pergunta norteadora dessa pesquisa é: por que professores que 

recebem formação, universitária e continuada, que se refazem e se reconstroem no 

processo de prática docente, e são levados a pensarem criticamente o currículo na escola, 



apenas legitimam aquilo que é criticado neste tempo formativo – o que leva a 

naturalização dos discursos hegemônicos escolares? Por que dentro dos termos 

tradicionais curriculares, qualquer metodologia educacional que busque algo diferente 

será ‘proibida’? 

Tem-se sabido que há uma paridade entre o desenvolvimento profissional e 

organizacional, mesmo compreendendo segundo Aranha (2006) que a escola ainda é 

lugar de isolamento do professor. Estando sua ação cerceada e limitada à sua sala de aula.  

Dessa forma a transformação da realidade de isolamento pode ser estimulada à 

medida que os professores compartilhem com seus colegas de trabalho e alunos suas 

dificuldades, seus medos, suas angústias, seus sucessos e seus prazeres, com a consciência 

de que a adoção dessas práticas pode gerar uma reflexão coletiva dos projetos políticos 

escolares, dos instrumentos avaliativos e da visão de aluno na escola. 

Destarte se o professor é este sujeito, que recebe formação, universitária e 

continuada – que está imerso em processo formativo, é ensinado a pensar criticamente o 

currículo, então a hipótese sustentadora dessa pesquisa é que mesmo estando imerso e 

sendo parte integrante desse sistema, é parte responsável pelo rompimento das falsas 

consciências produzidas pela escola, estando habilitado a gerar liberdade de ação, 

protagonismo de conhecimento e emancipar mentes e corpos, ao dar voz à massa – ao 

adotar a socialização de seus saberes no espaço escolar. 

Assim o objetivo desta pesquisa é compreender currículos e reflexionar se as ações 

adotadas pelos professores, veículos comunicativos da idelogia escolar/curricular, 

emancipam o sujeito do curriculo que massifica consciências, ou apenas naturaliza a 

prática legitamando o conhecimento de massa. 

Para a construção deste estudo adotar-se-á uma perspectiva qualitativa de 

pesquisa, visto que neste tipo de pesquisa o papel do investigador é “o de melhor 

compreender o comportamento e experiência humanas (...) compreender o processo 

mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes 

mesmos significados” (BOGDAM e BIKLEN, 1994, p. 70).  

De acordo com Martins e Bicudo, “a pesquisa qualitativa busca uma compreensão 

particular daquilo que estuda (...) procura introduzir um rigor, que não é o da precisão 

numérica, aos fenômenos que não são passíveis de serem estudados quantitativamente” 

(1989, p. 23 e 27).  Em linhas gerais, irá optar-se por esse tipo de pesquisa justamente por 



ela ser mais sensível à perspectiva do sujeito, sem desconsiderar a influência e a 

subjetividade do pesquisador no processo de geração e escolha dos registros que 

constituirão o corpus a ser analisado.  

No que concerne à teoria, o corpus será analisado à luz dos pressupostos teóricos 

dos seguintes estudiosos Bioto-Cavalcanti (2014), Nóvoa (1995); Silva (2013), Zabala 

(1998); e Hannoun (1998), por considerar que estes teóricos e profissionais, produziram 

teoria fundamentada em prática e vice-versa, que se párea ao estudo desenvolvido aqui.  

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, o texto encontrar-se-á organizado 

em duas seções, a saber: i) Currículos: compreendendo teorias, neste item faz-se um 

breve percurso histórico, das primeiras manifestações de currículo, passando pelo 

surgimento e critica à essa prática, até a produção das novas consciência acerca da 

temática; ii) Breve contextualização: Teorias Tradicionais e a Educação Proibida, Este 

item apresentará discussões sobre o conceito de teorias críticas em paralelo às discussões 

apresentadas no documentário de 2012, A Educação Proibida. 

Por fim, as primeiras considerações sobre a temática, nas quais se buscará a 

constatação da hipótese levantada, na busca pela reposta do problema de pesquisa.  

 

Currículos: compreendendo a teoria 

Neste item faz-se um breve percurso histórico, das primeiras manifestações de 

currículo, passando pelo surgimento e crítica à essa prática, até a produção das novas 

consciências acerca da temática.  

O termo currículo é empregado em vários sentidos e também com os mais 

variados significados. 

O currículo acadêmico representa a caminhada que a aluna ou o aluno fazem ao 

longo de seus estudos, implicando tanto conteúdos estudados quanto atividades realizadas 

sob a tutela escolar. A origem da palavra currículo – currere (do latim) – significa 

carreira. Neste sentido, conforme Gimeno Sacristán (1998): “A escolaridade é um 

percurso para os alunos/as, e o currículo é seu recheio, seu conteúdo, o guia de seu 

progresso pela escolaridade” (p. 125). 

O currículo vitae é o documento que contém, em resumo, todos os dados da 

formação escolar e profissional de uma pessoa. 



O currículo Lattes, por sua vez configura-se como instrumento que registra 

informações profissionais de cientistas, professores, pesquisadores, estudantes de pós-

graduação e graduação, profissionais autônomos, funcionários de empresas, governos e 

organizações civis etc. As informações registradas no Currículo Lattes incluem formação 

educacional, publicações, atividades exercidas, vínculos institucionais atuais e passados, 

participações em congressos e eventos, produtos gerados e patenteados, bolsas e 

financiamentos obtidos etc. 

Já o currículo escolar (da escola) é orientador da prática escolar. Mola mestra que 

vai organizar tanto os aspectos administrativos quanto os pedagógicos da escola, ou seja, 

orienta todas as ações administrativas e pedagógicas desenvolvidas no ambiente escolar. 

Em ambientes escolares o currículo é definido: como grade curricular; como o 

conteúdo das disciplinas, rigidamente organizados; como conjunto de atividades a serem 

desenvolvidas na escola; Conjunto de conhecimento/saberes a serem transmitidos via 

disciplinas escolares. Pode ser mensal, semestral ou anual.  

O currículo reflete a necessidade de uma sociedade. Tem função socializadora e 

cultural, bem como, é uma forma de apropriação da experiência social acumulada e 

trabalhada a partir do conhecimento formal que a escola escolhe, organiza e propõe como 

centro das atividades escolares.  

Uma questão central de qualquer teoria de currículo, sem dúvida, é saber qual 

conhecimento deve ser ensinado. O quê? O que ensinar? O que saber? O currículo é 

sempre resultado de uma seleção. Por que esses e não aqueles conhecimentos devem ser 

ensinados e aprendidos? Por isso, talvez, a conceituação devesse ser menos ontológica (O 

que é currículo?) e muito mais histórica (Como em diferentes momentos e em diferentes 

teorias educacionais o currículo vem sendo concebido?) 

Nas teorias de currículo a pergunta “O que saber?” nunca está separada de outra 

pergunta fundamental e precedente: O que os/as estudantes devem ser ou se tornar?  

Indivíduos alienados, sem autonomia, adequados às demandas e exigências da 

sociedade e que rendam cada vez mais e melhor no mundo do trabalho ou cidadãos 

político, ativos, conscientes de seus direitos e deveres, que sabem ser e agir diante das 

situações?  



 Neste sentido, conforme Tomaz Tadeu da Silva (2013), toda concepção de 

currículo está estreitamente inter-relacionada com o tipo de conhecimento (saber)  e, mais 

ainda, com o tipo de ser humano que se deseja formar. 

Assim, devemos considerar que todo o conhecimento/saber que constituem o 

currículo interfere naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, ou seja, na nossa 

identidade e na nossa subjetividade, pois, é pensado de forma a garantir a organização, o 

controle e a eficiência social, visando, com isso, regular as ações dos sujeitos da educação. 

(por isso, forma identidades (personalidade) - e subjetividades (mundo interno de todo e 

qualquer ser humano. Este mundo interno é composto por emoções, sentimentos e 

pensamentos) conforme determinado projeto de sociedade) 

Tomaz Tadeu da Silva apresenta sua visão sobre as diferentes teorias do currículo:  

 Teoria tradicional 

 Teoria crítica 

 Teoria pós-crítica 

As quais se pretendem, neste estudo de mestrado, enveredar-se e conhecer de 

forma radical, questões teóricas e práticas que envolvem a construção e reconstrução do 

conceito de currículo pelos professores em paralelo ao estudo do documentário: A 

Educação Proibida, 2012. 

 

 

Breve contextualização: Teorias Tradicionais e a Educação Proibida  

 

Este item apresentará discussões sobre o conceito de teorias críticas em paralelo 

às discussões apresentadas no documentário de 2012, A Educação Proibida. 

Esse documentário é o resultado de mais de noventa entrevistas realizadas em oito 

países através de quarenta e cinco experiências educativas não convencionais e um total 

de setecentos e quatro co-produtores. Dirigo por Germán Doin e produzido por Verônica 

Guzzo, questiona a escolarização moderna e propõe um novo modelo educativo.  

O conceito de teorias e currículos tradicionais aparece pela primeira vez como um 

objeto de estudo em pesquisa nos Estados Unidos dos anos de 1920. Provavelmente, em 

decorrência dos movimentos ocorridos nos Estados Unidos da época de industrialização, 

abertura das fronteiras, movimentos imigratórios, juntamente a massificação da 



escolaridade. Movimentos estes, que exigem do país, a formação de um novo perfil de 

homem, o qual deveria ter habilidades profissionais e competências adequadas às 

exigências do mercado de trabalho. Movimentos ainda que, segundo documentário A 

Educação Proibida (2012) colocaram, 

 

as escolas nos mesmos patamares das fábricas e dos presídios, 

com seus portões, grades e muros; com horários estipulados de 

entrada e de saída, fardamento obrigatório, intervalos e sirenes 

indicando o inicio e fim das aulas. 

 

Neste momento histórico, as questões sobre currículo são amplamente discutidas, 

sendo, o livro The Curriculum, escrito por Franklin Bobbit em 1918, o marco que 

estabelece o currículo como campo de estudos na história da educação estadunidense. 

Bobbit foi um dos precursores para o surgimento da Teoria Tradicional do Currículo. 

Este teórico buscava igualar o sistema educacional ao sistema industrial, 

utilizando o modelo organizacional e administrativo de Frederick Taylor, 

Taylorismo ou Administração Científica é o modelo de administração desenvolvido pelo 

engenheiro estadunidense Frederick Winslow Taylor (1856-1915), que é considerado 

o pai da administração científica. Caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando-se 

aumentar a eficiência da empresa aumentando-se a eficiência no nível operacional.  

Bobbitt defendia que as escolas deveriam funcionar como as empresas, de acordo 

com as necessidades e interesses do sistema capitalista. Para isso, considerava 

imprescindível, um modelo de currículo e de escola baseados no estabelecimento de 

objetivos que favorecessem o desenvolvimento de habilidades e competências, 

principalmente aquelas necessárias para exercer com eficiência as ocupações 

profissionais da vida adulta.  Defendia ainda, que a escola deveria estabelecer 

procedimentos e métodos para a obtenção de resultados de forma que pudessem ser 

eficientemente mensurados. 

Segundo documentário A Educação Proibida, este sistema “prussiano originado 

do padrão militar de educação da Prússia do século XVIII, tem como objetivo gerar uma 

massa de pessoas obedientes e competitivas, com disposição para guerrear” (2012).   

Bobbitt analisa o currículo de acordo com a organização e o desenvolvimento de 

forma mecânica e industrial. O currículo deve ser pensando de forma que estabeleça 



padrões de comportamento, ou seja, deve ser pensado de forma que molde os indivíduos 

para que atendam as necessidades da sociedade capitalista.   

O modelo de ensino proposto por Bobbitt volta-se para a economia, para a 

produção em série. Visa à padronização, a moldagem, ou seja, todos devem sair com o 

mesmo perfil de trabalhador.   

No modelo de currículo de Bobbitt, os estudantes devem ser processados como 

um produto fabril. No pensamento de Bobbitt é nítida a semelhança existente entre a 

forma de organização escolar e fabril. Tanto na instituição educacional quanto na fábrica, 

os horários inflexíveis e o som estridente das sirenes marcam o início e o término da 

jornada de trabalho. E, as tarefas padronizadas a serem executadas são alheias ao tempo 

e ao ritmo do indivíduo em sua totalidade (organismo biológico, psicológico e social) e 

às suas particularidades. 

Nesta perspectiva, os alunos só podem aprender aquilo que está determinado como 

sendo necessário para o seu crescimento intelectual e para o mercado de trabalho, não 

podendo mostrar interesse por outro conteúdo, pois o aluno que se expressa fora do padrão 

estabelecido pela escola é ridicularizado e considerado fora do padrão. 

O modelo de currículo proposto por Bobbitt encontra em Ralph Tyler 

consolidação definitiva, pois Tyler propõe um modelo baseado na construção de 

objetivos. Tyler identifica o currículo como um conjunto de objetivos que a escola se 

propõe a alcançar, em que os resultados são definidos em termos comportamentais, 

traduzindo-se num produto que deve ser medido. Tal proposta domina o campo do 

currículo nos EUA, influenciando outros países, inclusive, até hoje, no Brasil. O 

currículo, nessa perspectiva, é essencialmente uma questão técnica, cujo paradigma está 

centrado na sua organização e desenvolvimento. 

Busca-se a eficiência pedagógica por meio da instalação de uma pedagogia da 

concorrência, da eficiência e dos resultados, que forme indivíduos alienados, sem 

autonomia, adequados às demandas e exigências da sociedade, colaborando, desta forma, 

na propagação da ideologia dominante. 

No documentário A Educação Proibida (2012), o sistema educacional vigente 

acaba refletindo verdadeiras estruturas políticas ditatórias que produzem cidadãos 

‘adestrados’ para servir ao sistema. 



Preocupa-se apenas com a formação do sujeito competente que renda cada vez 

mais e melhor no mercado de trabalho em um mundo sem emprego. Ou seja, um sujeito 

alienado, acrítico e sem autonomia que viva em paz e harmonia em um mundo cada vez 

mais miserável. Um sujeito adaptado às exigências e aos padrões da sociedade. Como 

sabiamente lembra Ruben Alves:  

 

Nietzche dizia ‘o que elas realizam (escolas), é um treinamento 

brutal, com o propósito de preparar vasto número de jovens, no 

menor espaço de tempo possível, para se tornarem usáveis e 

abusáveis, a serviço do governo’. Se ele vivesse hoje certamente 

faria uma pequena modificação na sua última afirmação. Em vez 

de ‘usáveis a serviço do governo’, diria usáveis e abusáveis a 

serviço da economia8. 

 

Tal teoria pode ser compreendida como a arte do bem adestramento em que o 

indivíduo é tido como um objeto que pode ser moldado e adestrado como um animal para 

retirar e se apropriar ainda mais e melhor dele. O homem, neste contexto, é considerado 

a-histórico, é concebido apenas, como reprodutor das informações oriundas do 

currículo/matéria escolar. Daí a pergunta norteadora dessa pesquisa, por que professores 

que recebem formação, universitária e continuada, e são levados a pensarem criticamente 

o currículo na escola, apenas legitimam aquilo que é criticado neste tempo formativo – o 

que leva a naturalização dos discursos hegemônicos escolares? Por que dentro dos termos 

tradicionais curriculares, qualquer metodologia educacional que busque algo diferente 

será ‘proibida’? 

 

Primeiras Considerações 

 

À luz da teoria bobbitiana – tratada no livro Documentos de identidade: uma 

introdução às teorias de currículo, de Tomaz Tadeu da Silva (2013) –, entende-se que 

esse modelo curricular posto de educação supõe o processamento de crianças e 

adolescentes como um produto fabril. Conceito que também pode ser compreendido no 

documentário A Educação Proíbida. 

                                                             
8ALVES,  Rubem. A alegria de ensinar. Campinas, SP: Papirus, 2000. p. 23. 



Bobbitt defendia que a educação deveria funcionar como as empresas, de acordo 

com as necessidades e os interesses do sistema em vigor. Para isso, considerava 

imprescindível uma proposta educativa baseada no estabelecimento de objetivos que 

favorecessem o desenvolvimento de habilidades e competências, principalmente aquelas 

necessárias para exercer com eficiência as ocupações profissionais.  O indivíduo deveria 

ser avaliado por suas capacidades, atitudes e hábitos, pois, para esse estudioso, o 

comportamento determina a vida, e o homem é “primeiramente um fazedor e não um 

conhecedor” (BOBBITT, citado por PARASKEVA, 2005, p. 11). 

Ainda segundo Hannoun, “o ato de educar presume, no educador a capacidade 

para educar e, no educando, aptidão para receber a educação” (1998, p. 17).  

Nessa perspectiva, os sujeitos só podem aprender aquilo que está determinado 

como necessário para o seu crescimento intelectual e para o mercado de trabalho. Não 

podem mostrar interesse por outro conteúdo, pois aquele que se expressa fora do 

estabelecido é ridicularizado e considerado fora do padrão. 

No documentário A Educação Proibida fica nítida a semelhança existente entre a 

forma de organização institucional e fabril. Tanto na instituição quanto na fábrica, os 

horários inflexíveis e o som estridente das sirenes marcam o início e o término da jornada 

de trabalho. E as tarefas padronizadas a serem executadas são alheias ao tempo e ao ritmo 

do indivíduo em sua totalidade e às suas particularidades. No caso das crianças e 

adolescentes apresentadas no filme, apenas a busca de outros recursos metodológicos e 

práticas didáticas representam momentos de folga desse sistema fabril.  

Por inserirem-se nesse contexto institucional, essas crianças e adolescentes 

acabam por legitimar esse ritmo fabril, já que não conseguem emancipar-se do currículo 

de forma autônoma.   

Sob essa lógica, os sujeitos que fogem ao padrão estabelecido são advertidos e 

encaminhados às instâncias hierárquicas superiores, para prestação de contas, quando não 

são também ridicularizadas pelo próprio grupo de inserção. Para garantir a manutenção 

desse padrão, são acompanhadas por funcionários e pais em reuniões mensais.  

Busca-se a eficiência educacional por meio da instalação de uma pedagogia 

formal e normalizadora, que estimule a concorrência, a eficiência e os resultados, que 

forme sujeitos alienados, sem autonomia, adequados às demandas de mercado, 



colaborando, desta forma, para a propagação da ideologia dominante na sociedade 

brasileira: a ideologia do capital. 

A preocupação essencial é com a formação do sujeito competente, que renda cada 

vez mais e melhor no mercado de trabalho, em um mundo sem empregos formais, com 

carteira assinada e direitos trabalhistas.  

Por fim, a preocupação desse projeto será reflexionar as questões acerca de 

currículos, compreendendo e questionando suas teorias, a fim de apontar caminhos 

possíveis para a emancipação dessa prática que massifica consciências e imbeciliza o 

sujeito. Segundo Bioto-Cavalcanti (2014), essas discussões estão na gênese dos 

dispositivos escolares, motivações primárias, mas que em sua configuração agregam 

elementos reflexivos para o presente processo de construção e reconstrução do conceito 

de currículo. Ainda, segundo a mesma autora, essa ação reflexiva dá significado à prática 

escolar e origina outros e novos dispositivos curriculares, objeto de interesse desta 

pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Profissional em nosso país tem recebido uma atenção especial de 

pesquisadores e estudiosos que visam a discutir os processos que a envolvem, desde as 

ofertas de cursos, as políticas de incentivo à sua execução, à formação de professores e 

suas práxis. 

Nosso trabalho se insere nas discussões conduzidas dentro da disciplina de 

História da Educação Profissional ministrada no primeiro semestre letivo do ano de 2014 

pelos professores Dra. Olívia Neta e Dr. Francisco das Chagas como crédito do Programa 

de Pós-Graduação em Educação Profissional, doravante PPGEP, ofertado pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, doravante IFRN. 

Nossa pesquisa que viabilizará uma dissertação de mestrado na linha 1, que se 

debruça sobre o estudo das políticas e práxis da Educação Profissional desse mesmo 

PPGEP, versa sobre as políticas de formação de professores para a educação profissional 

tendo como objeto de estudo as licenciaturas oferecidas pelo IFRN no seu campus Natal- 

Central e as ações desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência, doravante PIBID, em seu âmbito. 
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Entendemos então que os marcos reguladores da Educação Profissional, 

doravante EP, incidem diretamente sobre essas políticas, pois eles apontam a visão do 

estado e suas implicações para as ações desenvolvidas nessa modalidade. 

Organizamos o trabalho de modo a fazer um breve excurso sobre a Educação 

profissional em nosso país, partindo das Escolas de Aprendizes e Artífices até a oferta de 

licenciaturas nos Institutos Federais para passarmos a uma apresentação dos marcos 

regulatórios da Educação Profissional na virada do século XX, contemplando 

prioritariamente os anos de 1990 e indo até a primeira década dos anos 2000 e, por sua 

importância para essa modalidade, faremos uma sucinta reflexão sobre o Plano Nacional 

de Educação (PNE) apontando as metas que tratam dela. Em seguida faremos algumas 

considerações sobre as implicações desses marcos para a construção da História da 

Educação Profissional. 

Pela possível relevância da discussão feita neste artigo, aproveitaremos as 

discussões aqui apresentadas para compor nossa dissertação de mestrado que está em 

processo de construção. 

 

2 BREVE EXCURSO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NOSSO PAÍS: DAS 

ESCOLAS DE APRENDIZES E ARTÍFICES AOS CURSOS DE 

LICENCIATURA NOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

A discussão que fazemos aqui sempre tem sido suscitada por nós, pois como bem 

sabemos, os estudos acerca da modalidade Educação Profissional por ainda serem muito 

poucos, nos levam a sempre contextualizá-la como forma de atitude responsiva com 

nossos interlocutores. 

Quando falamos em EP no Brasil é impossível não remetermos ao trabalho, nesse 

campo, desenvolvido pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

espalhados por todo o país. É importante também frisarmos que esses Institutos passaram 

por transformações para atender às necessidades da formação de profissionais nos últimos 

100 anos. 

Rapidamente, lembremos que a história do ensino técnico federal no país, que 

desembocará na oferta de cursos de licenciatura, começou na primeira década do século 

XX, mais especificamente em 1909, quando foram criadas 19 escolas de Aprendizes e 

Artífices para atender às necessidades de formação de mão de obra que se apresentava 



naquele momento. Eram instituições que se destinavam ao ensino profissional e se 

voltavam prioritariamente à educação das classes mais pobres. Em 1937, foram criados 

os Liceus Profissionais, em 1949, as Escolas Industriais e Técnicas e, 10 anos depois, as 

Escolas Técnicas. Todas elas instituições públicas, voltadas ao ensino técnico e 

profissionalizante. 

No final dos anos 70, momento em que o país passava por grandes mudanças 

econômicas e sociais, as escolas técnicas se transformaram nos Centros Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica, os CEFET, que procuravam se adequar às 

exigências da nova realidade social. 

Até o ano de 2002, eram 140 instituições que ofereciam ensino técnico no Brasil. 

No ano de 2008, o governo federal aprovou a lei 11.892/2008, que instituiu a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no país e criou os 38 Institutos 

Federais que existem em nosso território. Segundo a nova lei, os CEFET, as Escolas 

Agrotécnicas e as Escolas Técnicas passam a formar os Institutos Federais, instituições 

de educação especializadas em oferecer educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino. 

As instituições estão presentes em todos os estados da federação, oferecendo 

ensino médio integrado ao ensino técnico, cursos técnicos, cursos superiores de 

tecnologia, licenciaturas e pós-graduação. Nessa perspectiva, os Institutos Federais, por 

serem instituições que oferecem formação de nível superior tem sido objeto de muitos 

estudos relacionados aos cursos superiores voltados para a formação de professores, já 

que dentre as premissas que envolvem a criação dos institutos federais, constata-se a 

necessidade de destinar determinados percentuais de vagas para distintas modalidades de 

ensino.  

De acordo com a lei 11.892/2008, essas instituições devem destinar, no mínimo, 

cinquenta por cento das vagas para educação profissional técnica de nível médio e, no 

mínimo, vinte por cento das vagas para “cursos de licenciatura, bem como programas 

especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a 

educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 

profissional” (BRASIL, 2008). Dessa forma, assume especial relevância o fato de 

analisar os múltiplos aspectos que permeiam os cursos de Formação de Professores, visto 



que este é um dos objetivos primordiais, que envolve a própria concepção dos institutos 

federais.  

É interessante pensarmos ainda que a criação/oferta de cursos de licenciatura nos 

Institutos Federais está atrelada, também, a políticas educacionais de incentivo a elas que 

antes eram privilégio apenas das Universidades, instituições de ensino que tinham 

hegemonia na oferta de cursos de licenciatura em nosso país. 

Nessa mesma linha de raciocínio, pensemos também que essas políticas visam ao 

fortalecimento desses cursos de formação de professores, bem como a permanência dos 

alunos que neles ingressam, que muitas vezes vêm das classes menos favorecidas de nossa 

sociedade. 

 

3 MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA VIRADA DO 

SÉCULO XX: ENTRE AS LEIS E A HISTÓRIA 

 

Propomos-nos a estudar a História da Educação Profissional a partir dos marcos 

legais que a acompanham na virada do século XX, entendemos, nesse caso, que 

trabalhamos aqui com as leis que regulam a Educação Profissional do início dos Anos 

1990 à primeira década dos anos 2000. 

Sabemos que estudar a História é perceber o tempo a partir das ações do homem 

nele. Nesse caso, entendemos que os marcos legais são as bases sobre as quais as 

instituições constroem e determinam a natureza da participação política. Nesse caso, 

representam diretamente as ações do homem em seu tempo para normatizar a ação em 

um determinado campo.  

Muitos são os estudiosos que contribuem para esse campo de estudo observando 

a trajetória da EP em nosso país a partir das leis que a direcionam e muitas são as 

discussões feitas nesse campo, sobre as décadas anteriores ao período que estudaremos 

percebe-se que há uma observação de uma modalidade que se voltou meramente à 

formação da classe menos favorecida aos interesses do modo de produção vigente. 

Kuenzer (2007, p. 27) sintetiza muito bem isso em sua discussão ao ponderar sobre a 

formação de trabalhadores em nosso país no início do século XX: 

 

[...] a formação de trabalhadores e cidadãos no Brasil, constituiu‐
se historicamente a partir da categoria dualidade estrutural, uma 

vez que havia uma nítida demarcação da trajetória educacional 



dos que iriam desempenhar funções intelectuais e instrumentais, 

em uma sociedade Cujo desenvolvimento das forças produtivas 

delimitava claramente a Divisão entre capital e trabalho traduzida 

no taylorismo‐fordismo como ruptura entre as atividades de 

planejamento e supervisão de um lado, e de execução por outro.  

 

Pelo alcance de nossa discussão e pelo nosso interesse apenas nacional em 

discutirmos os marcos legais neste trabalho, consideraremos apenas os Marcos legais que 

regulam a Educação Profissional na virada do século XX disponíveis no Portal do 

Ministérios da Educação (MEC) como forma de entendermos seus impactos nessa 

modalidade e principalmente os interesses que as circundavam. 

Apresentaremos, por uma opção didática, um quadro sinóptico com as principais 

leis e decretos que permearam a Educação Profissional em nosso país na virada do século 

XX considerando a disposição dessa legislação no portal do MEC. Lá, a legislação básica 

está dividida em abas, a saber:  Rede Federal, Graduação Tecnológica e Técnico de Nível 

Médio. No caso de haver marcos legais que se aplicam igualmente a abas diferentes, 

consideramos apenas sua primeira ocorrência e mencionaremos, na tabela, sua aplicação. 

Utilizaremos essa divisão para dispormos os marcos legais que permeiam a Educação 

Profissional em nosso país. 

 

 

QUADRO 1 - Marcos Legais da Rede Federal 

LEIS 

Nº 11.892/2008 Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências. 

PORTARIAS 

07/01/2009 Portaria que definiu a composição dos institutos. Nomeação dos 

Reitores e pró-reitores dos Institutos 

Normativa Nº 12 

de 14/08/2006. 

Dispõe sobre a adequação da denominação dos cursos superiores 

de tecnologia ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia, nos termos do art. 71, § 1º e 2º, do Decreto 5.773, de 

2006. 



Nº 10 de 

28/07/2006 

Aprova em extrato o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 

de Tecnologia. 

Nº 1.027 de 

15/05/2006 

Dispõe sobre banco de avaliadores do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES, a Comissão Técnica 

de Acompanhamento da Avaliação - CTAA, e dá outras 

providências. (Aplica-se também à Graduação Tecnológica) 

Nº 156 de 

19/07/2005 

Estabelece os procedimentos para a realização, in loco, dos 

trabalhos de supervisão das atividades desenvolvidas pelas 

Escolas Agrotécnicas Federais, Escola Técnica Federal e Centros 

Federais de Educação Tecnológica. 

Nº 4.362 de 

29/12/2004 

Institui banco único de avaliadores da educação superior. 

(Aplica-se também à Graduação Tecnológica) 

Nº 107 de 

22/07/2004 

SINAES e ENADE – disposições diversas. (Aplica-se também à 

Graduação Tecnológica) 

PARECERES 

CES 277/2006 Na forma de organização da Educação Profissional e 

Tecnológica de graduação.  

CNE/CEB nº 

40/2004 

Trata das normas para execução de avaliação, reconhecimento e 

certificação de estudos previstos no Artigo 41 da Lei nº 9.394/96 

(LDB). (Aplica-se ao Técnico de Nível Médio) 

CNE/CEB nº 

39/2004 

Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional 

Técnica de nível médio e no Ensino Médio. (Aplica-se ao técnico 

de Nível Médio) 

CNE/CEB nº 

14/2004 

Autoriza as escolas agrotécnicas federais a ofertarem cursos 

superiores de tecnologia, em caráter experimental. 

CNE/CP nº 

29/2002 

Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais no Nível de 

Tecnólogo. (Aplica-se à Graduação Tecnológica) 

CNE/CES nº 

436/2001 

Trata de Cursos Superiores de Tecnologia – Formação de 

Tecnólogos. (Aplica-se à Graduação Tecnológica) 

CNE/CEB nº 

16/99 

Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico. (Aplica-se ao técnico de Nível 

Médio) 



CNE/CEB nº 

17/97 

Estabelece as diretrizes operacionais para a educação 

profissional em nível nacional. (Aplica-se ao Técnico de Nível 

Médio) 

CNE/ CEB nº 

02/97 

Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de 

docentes para disciplinas do currículo do ensino fundamental, do 

ensino médio e da educação profissional em nível médio. 

(Aplica-se à Graduação Tecnológica e ao Técnico de Nível 

Médio) 

RESOLUÇÕES 

 

CNE/CEB nº 1 de 

27/03/2008 

Define os profissionais do magistério, para efeito da aplicação 

do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 

Nº 1 de 03/02/2005 Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a 

Educação Profissional Técnica de nível médio às disposições do 

Decreto nº 5.154/2004. (Aplica-se ao Técnico de Nível Médio) 

CNE/CP 3, de 

18/12/2002 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

organização e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia. 

CNE/ CEB nº 

04/99 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

organização e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia. 

Nº 02, de 

26/06/1997 

Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de 

docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, 

do ensino médio e da educação profissional em nível médio. 

Fonte: Portal do Ministério da educação. 

 

QUADRO 2 - Marcos legais da Graduação Tecnológica 

PORTARIAS 

Normativa nº 3, de 

01/04/2008 

Determina as áreas e os cursos superiores de tecnologia que 

serão avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho dos 



Estudantes (ENADE) no ano de 2008 e dá outras 

providências. 

Normativa nº 40, de 

12/12/2007 

Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 

gerenciamento de informações relativas aos processos de 

regulação da educação superior no sistema federal de 

educação. 

Normativa nº 1, de 

01/01/2007 

Calendário do Ciclo Avaliativo do SINAES, 

triênio2007/2009. 

Nº 282, de 29/12/2006 Inclusões no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia. 

Normativa nº 12, de 

14/08/2006 

Dispõe sobre a adequação da denominação dos cursos 

superiores de tecnologia ao Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia, nos termos do art. 71, §1º e 2º, do 

Decreto 5.773, de 2006. 

Nº 10, de 28/07/2006 Aprova em extrato o Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

Nº 2.051, de 

09/07/2014 

Regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído na Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004. 

PARECERES 

CNE/CES nº 

261/2006 

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao 

conceito de hora-aula e dá outras providências. 

CNE nº 776/97 Orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação. 

RESOLUÇÕES 

CNE/CP 3, DE 

18/12/2002 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

organização e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia. 

Fonte: Portal do Ministério da Educação.  

 

QUADRO 3 - Marcos Legais - Técnico de Nível Médio 

PARECERES 



CNE/CEB nº 

11/2008, aprovado 

em 12/06/2008 

Proposta de instituição do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos de Nível Médio. 

CNE/CES 77/2006, 

aprovado em 

07/12/2006 

Nova forma de organização da Educação Profissional e 

Tecnológica de graduação. 

 

RESOLUÇÕES 

CNE/CEB nº 3, DE 

09/07/2008 

Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio 

CNE/CEB nº 1, de 

27/03/2008. 

Define os profissionais do magistério, para efeito da aplicação 

do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 

CNE/CEB nº 4, de 

16/08/2006 

Altera o artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. 

CNE/CEB nº 4, de 

27/10/2005 

Inclui novo dispositivo à Resolução CNE/CEB 1/2005, que 

atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para 

a Educação Profissional Técnica de nível médio às 

disposições do Decreto nº 5.154/2004. 

Nº 2, de 04/04/2005 Modifica a redação do § 3º do artigo 5º da Resolução 

CNE/CEB nº 1/2004, até nova manifestação sobre estágio 

supervisionado pelo Conselho Nacional de Educação. 

CNE/CEB nº1, de 

21/01/2004. 

Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a 

realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do 

Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação 

Especial e de Educação de Jovens e Adultos. 

CNE/CEB nº 04/99 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico. 

Nº 2, de 26/06/1997 Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica 

de docentes para as disciplinas do currículo do ensino 



fundamental, do ensino médio e da educação profissional em 

nível médio. 

Fonte: Portal do Ministério da Educação. 

 

Os quadros acima resumem as informações que se referem aos marcos legais 

relacionados à Educação Profissional em nosso país e que estão disponíveis no portal do 

Ministério da Educação. Nos parece que alguns decretos que, segundo a literatura 

especializada na área, são mais significativos para entendermos o percurso da EP na 

virada do século XX não estão disponíveis no Portal do MEC e, por isso, nos deteremos 

a discuti-los na próxima seção. 

 

4 PONTOS E CONTRAPONTOS DOS MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL NA VIRADA DO SÉCULO XX E OS ECOS NO PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

Como o nosso trabalho integra uma dissertação de mestrado na área da Educação 

profissional, atendendo à linha de Políticas Públicas, muitas de nossas discussões se ligam 

e retomam-se numa necessidade de criar uma maior relevância aos pontos que debatemos. 

Falar dessa relação entre os Marcos Legais e a Educação profissional é inerente a falar do 

Estado e suas implicações nessa modalidade, pois os marcos legais são ações do Estado 

em relação a essa modalidade. 

 Na virada do século XX a Educação Profissional brasileira passou por dois 

momentos bem distintos relacionados às políticas públicas de governo em relação a ela. 

A humanidade foi testemunha, na década de 90, do processo de globalização que, em sua 

mais simples definição, quebrou as fronteiras territoriais inserindo-nos em um mundo 

global e de relações políticas, culturais e sociais muito mais facilitadas. 

Nesse contexto, o capital exerce uma forte influência sobre o Estado empurrando-

o para, no âmbito da Educação Profissional, como aponta Costa (2012), formar o 

estereótipo de homem ideal aos modos de produção capitalista, essa força também 

direcionou os marcos legais que se aplicaram à Educação Profissional. 

Percebemos, então, que, nessa década, os marcos legais demonstravam o pouco 

comprometimento do Estado com a educação, mas com os interesses do capital e isso, 

aplicado à Educação Profissional, fica ainda mais claro quando, ao promulgar o Decreto 



2.208/97 que desvincula o Ensino Médio do Ensino Técnico, o Estado aponta para uma 

desvalorização da modalidade Educação Profissional enfraquecendo-a. E ainda, sobre 

isso, visto que seu estudo é atual e se comunica diretamente com nossos interesses neste 

artigo, é muito pertinente trazer as considerações de Costa (2012, p. 04), quando afirma: 

 

Constava desta política o recuo da rede federal na formação dos 

trabalhadores uma vez que o presidente FHC considerava que a 

rede de escolas técnicas federais, atendia a uma minoria 

insignificante da população escolar. Condizente com as políticas 

privatistas e neoliberais seria mais lógico transferir as 

responsabilidades de formação do cidadão trabalhador para os 

estados, municípios, empresas privadas e sociedade civil, do que 

expandir a rede federal, no sentido de acolher um maior número 

de jovens e adultos para a sua formação profissional.  

 

Outra ação do estado representado pelo governo federal, a partir de um marco 

legal foi a de delegar a expansão das Escolas Técnicas a parcerias firmadas com Estados, 

municípios, Distrito Federal e Iniciativas privadas. Isso aconteceu com a Lei Federal nº 

9.649/98 que alterou o artigo 3º da Lei Federal nº 8948/94. Pode-se analisar que com essa 

lei a União se isenta das responsabilidades pela manutenção dessas instituições, deixando 

essas responsabilidades para os parceiros. 

Nessa discussão, entendemos que nos anos 90, as políticas voltadas para a 

Educação Profissional, a partir da análise dos marcos legais, foram muito mais negativas 

do que a basearam como uma modalidade que estava na prioridade do Estado. Elas 

apontaram muito mais para os interesses econômicos do que para a formação efetiva dos 

trabalhadores. Estiveram muito mais voltadas para a afirmação de interesses do capital, 

com a clara efetivação de mantê-la com o intuito com a qual se originou de ser uma 

educação pobre para os pobres, do que com a intenção de transformar a realidade e 

construir a consciência crítica daqueles que por ela passavam. 

Sabemos que os anos 2000 trouxeram consigo um imaginário popular de futuro e 

modernidade em todos os campos de nossa sociedade e quando falamos em Educação 

imaginávamos estar num momento de apogeu em nosso país. 

Pensando nisso e, para discutir o lugar da EP nos anos 2000, trazendo os Marcos 

Legais nesse período da história, é necessário que tragamos a promulgação do decreto nº 



5.154/2004 que foi uma ação afirmativa do Estado em detrimento do que havia acontecido 

na década anterior, pois esse decreto reintegra o Ensino Médio à Educação profissional. 

Essa ação do governo também é resultado de discussões e pesquisas científicas na 

área que apontaram para essa necessidade, sobre isso, Costa (2012, p. 07), diz: 

 

Inerente ao processo de promulgação do decreto nº 5.154/2004 

foi a luta de educadores como Frigotto (2005), Ciavatta (2005), 

Ramos (2005), Kuenzer (2006) dentre outros, que resistiram aos 

desmandos das políticas neoliberais e lutaram em prol de uma 

educação integrada, sendo, portanto, a revogação do decreto 

2.208/1997 consequências desse processo de resistência. No 

entanto, o governo Lula, ao revogar esse decreto e promulgar o 

decreto nº 5.154/2004, o faz de forma conciliatória, pois, não 

determina a educação integrada, apenas a possibilita. Dessa forma 

estabelece a oferta da educação profissional em “articulação” 

com o ensino médio, podendo ser realizada de forma integrada, 

concomitante e subsequente ao ensino médio. Embora tenha 

representado um avanço para a EPT, ao possibilitar a educação 

profissional integrada, esse decreto não rompeu com o dualismo 

educacional historicamente presente na educação brasileira.  

 

Mesmo com ações afirmativas em relação ao fortalecimento da modalidade 

Educação Profissional, fica evidente a pouca ação direta do Estado, representado pelo 

governo em ações que fomentem as políticas de Formação de Professores para atuarem 

nessa modalidade. 

Ora, nessa linha de raciocínio, podemos pensar que os Marcos Legais aplicados à 

EP apontavam para uma nova visão em relação a ela, mas não eram suficientes para 

transformar sua realidade, pois era preciso mais do que leis e decretos. Era preciso uma 

nova consciência por parte do Estado e ações efetivas de incentivo a essa modalidade, 

mas podemos dizer que nesse período da história os Marcos Legais apontam mais para 

um avanço do que retrocesso nessa modalidade. 

 Outra ação afirmativa do Estado, representado por um Marco Legal, no que diz 

respeito à Educação Profissional, é a criação dos Institutos Federais de Ciência e 

Tecnologia a partir do decreto nº 6.095/2007 e posteriormente passam a ser 

regulamentados pela lei nº 11.892/2008. Isso representou mais um avanço para a EP em 

nosso país nos anos 2000, visto que com o decreto há um fortalecimento da então Rede 

Federal de Educação Tecnológica. 



Ou seja, pela discussão entendemos, que nos anos 2000 houve uma maior atenção 

para a EP por parte do governo, claramente apresentada nos marcos legais da primeira 

década dos anos 2000, mas não necessariamente isso significou uma política efetiva de 

transformação nessa modalidade em nosso país, mas o fato é que nesse período 

registraram-se avanços. 

Os reflexos desses avanços podem ser facilmente constatados nas metas 8, 10 e 

11 do Plano Nacional de Educação (PNE) vigente. Essas instituem a expansão da oferta 

gratuita de Educação Profissional e, consequentemente, a ampliação das matriculas nessa 

modalidade.  

Enveredando nas metas, iniciamos pela meta 8 que visa elevar o nível de 

escolaridade para o mínimo de 12 anos de estudo à população de 18 a 24 “do campo, da 

região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, bem como igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade 

educacional” (BRASIL, 2014). Para tanto, sua estratégia 4 objetiva:  

 

 

8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica 

por parte das entidades privadas de serviço social e de formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma 

concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os 

segmentos populacionais considerados (BRASIL, 2014). 

 

Consonante a isso, em sua meta 10, o PNE propõe “oferecer, no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional” (BRASIL, 2014). 

Dentre as estratégias para alcançá-la destacamos as seguintes:  

 

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de 

modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores 

com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de 

escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 10.3) fomentar a 

integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as 

características do público da educação de jovens e adultos e 

considerando as especificidades das populações itinerantes e do 

campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na 

modalidade de educação a distância; 10.4) ampliar as 



oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência 

e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de 

jovens e adultos articulada à educação profissional( BRASIL, 

2014, grifo nosso).  

 

 Outrossim, a meta 11 busca triplicar as matriculas de Educação Profissional 

Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta. De acordo com as estratégias 

da meta em discussão, a oferta de EP e a ampliação da matriculas nessa modalidade, 

devem estar vinculadas aos arranjos produtivos, sociais, e culturais das regiões onde serão 

oferecidas (BRASIL, 2014, ARRUDA E AZEVEDO 2015). 

 Frente ao exposto, evidenciamos os avanços vivenciados pela Educação 

Profissional em nosso país, sobretudo, nos anos 2000. Esperamos que as metas e 

estratégias do PNE vigente consigam promover o fortalecimento e a ampliação da EP.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O campo da Educação Profissional carece de estudos que incidam sobre ele para 

que cada vez mais ele se fortaleça como uma seara fecunda em produção científica.Fica 

para nós a certeza de que no período estudado a EP passou por grandes mudanças e que 

as leis que se relacionam a ela representam visões diferentes do estado em relação a sua 

manutenção e grau de importância dada a essa modalidade. 

 Percebemos que nos anos 90 os Marcos Legais apontaram para uma visão muito 

mais mercadológica da Educação Profissional que a inseria num contexto de mera 

produtora de trabalhadores para suprir as necessidades do capital, sendo desprezada, 

nesse momento, uma formação global a partir da integração de saberes. Já na primeira 

década dos anos 2000 percebemos uma nova postura do Estado, a partir dos Marcos 

Legais, apontando para avanços na EP com a revogação decretos que enfraqueciam esta 

modalidade. 

Conforme exposto, essa nova postura é facilmente verificada no Plano Nacional 

de Educação vigente, que institui por meio das suas metas 8, 10 e 11 a expansão da oferta 

gratuita de Educação Profissional e, consequentemente, a ampliação das matriculas nessa 

modalidade.  



Nesse contexto, discutir os Marcos Legais que permeiam essa modalidade na 

virada do século XX é contribuir para a efetivação dos estudos sobre a modalidade EP 

tentando trazer dados que subsidiem outros estudos que virão a ser feitos. 
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Resumo 

No Plano Nacional de Educação (PNE), fica claro que organizar a educação no Brasil é 

uma tarefa complexa, isto é, que os elementos que a compõe devem estar interligados. A 

conexão entre a União, Estados e Municípios, a legislação, os gestores educacionais, os 

professores, os alunos e os conteúdos deve ser íntima e com diálogo entre as partes. 

Destaca-se neste estudo filosófico a disciplina de Educação Física e algumas observações 

que surgem após a leitura das Metas do PNE. A Meta 1 diz respeito a universalização da 

Educação Infantil, mas não faz menção ao espaço físico escolar, ou seja, não há garantia 

de que os corpos das crianças poderão se movimentar com a necessária liberdade. O 

desenvolvimento da criança passa necessariamente pela apreensão que sua percepção tem 

do mundo e das relações que seu corpo estabelece com o ambiente, portanto, caberia 

pensar em locais que permitissem que as crianças se movimentassem para aprender. Por 

outro lado, as Metas 2, 3 e 6, que se referem aos Ensinos Fundamental e Médio e ao 

fomento das escolas de Tempo Integral, deixam claro que o esporte deve ser valorizado 

e adequado para o desenvolvimento educacional. Em relação a esse aspecto, que 

consideramos positivo, é provável que muitos pensadores da área de Educação Física 

tenham se incomodado, pois para eles, o esporte visa a formação de atletas, não de 

cidadãos. Em relação à Meta 4, que trata dos alunos com deficiência, ou superdotação, o 

Plano não faz nenhuma referência à Educação Física. Percebe-se que é uma falha, afinal, 

grande parte da superação de pessoas com deficiência se dá exatamente em atividades 

esportivas e na capacidade do corpo de se sentir ativo e participativo na vida social. Além 

disso, cabe indagar se a superdotação inclui aqueles que têm grande habilidade motora, 

ou apenas intelectual? Estas reflexões nos levam a crer que há necessidade de interligar 

o corpo em movimento com a educação. 

Palavras chave: educação, educação física, complexidade. 



 

INTRODUÇÃO 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi instituído através da Lei Nº 13.005 de 

25 de junho de 2014. Seu objetivo é estabelecer metas para a estruturação da educação 

no país pensando nos próximos dez anos (BRASIL, 2014). Oficialmente, o primeiro PNE 

foi formulado na Constituição de 1934, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, na Era Vargas, e desde aquele período estava associado ao Sistema Nacional de 

Educação (SNE).  

Segundo Saviani: 

 

[...] o Sistema Nacional de Educação é a unidade dos vários 

aspectos ou serviços educacionais mobilizados por determinado 

país, intencionalmente reunidos de modo a formar um conjunto 

coerente que opera eficazmente no processo de educação da 

população do referido país. 

 

Ao SNE compete organizar a educação no Brasil e esta tarefa complexa exige 

interligar os elementos, que de forma direta ou indireta participam do processo 

educacional. União, Estados, Municípios, Universidades, legislação, gestores 

educacionais, professores, alunos, pais e os conteúdos devem dialogar e aproximar-se 

num objetivo único de pensar as diferentes realidades e disparidades do território 

brasileiro para propor um plano, que seja exequível e potencialize o desenvolvimento 

individual e coletivo. 

Observa-se que um sistema é a união de elementos que intencionalmente se 

reúnem para atingir uma finalidade e que o plano é a sistematização das ações visando o 

objetivo (SAVIANI, 2010). Pensar num PNE, sem que o SNE esteja organizado parece 

uma incoerência, afinal o plano depende da consistência do sistema. O enfrentamento das 

dificuldades educacionais do país decorre, em parte, desta disparidade.  

O Brasil está em seu terceiro PNE e parece que pouca coisa realmente avançou no 

sentido de uma educação universalizada e de qualidade, desde a década de 1930 até os 

dias de hoje. Os entraves se dão na promoção da justiça social e a melhoria na qualidade 

de ensino, e podem ser elencados: 

 



[...] a) os obstáculos econômicos decorrentes da histórica 

resistência à manutenção da educação pública no Brasil; b) os 

obstáculos políticos caracterizados pela descontinuidade nas 

políticas educativas; c) os obstáculos filosófico-ideológicos, isto 

é, a prevalência das ideias ou mentalidades pedagógicas 

refratárias à organização da educação na forma de um sistema 

nacional; d) os obstáculos legais materializados na resistência à 

incorporação da ideia de sistema nacional na nossa legislação 

educacional [...] (SAVIANI, 2010. p. 381). 

 

Coerência, reunião, ligação, organização e diálogo são expressões utilizadas neste 

texto, que apontam para a complexidade do tema. Complexidade do latim complexus 

significa aquilo que está tecido junto, portanto, o que não se pode separar, aquilo que está 

interligado e deve ser compreendido desta maneira para evitar o reducionismo e a 

disjunção. 

A complexidade da organização educacional num país como o Brasil é muito 

grande, por suas dimensões continentais e diferenças sociais. Pensar nessa diversidade e 

ainda dar conta do corpo na escola é colocar mais um elemento nesse jogo de interações.  

Falar sobre o corpo na escola remete à educação física, ela é um componente 

curricular obrigatório nas escolas brasileiras, porém devido à valorização do aspecto 

intelectual na educação, ela em geral não é aquilatada, sendo a única disciplina, em que 

o aluno pode ser dispensado em casos como o serviço militar, a gravidez, o trabalho, a 

idade, etc.  

O objetivo desse ensaio é analisar entre as metas do PNE como o corpo em 

movimento aparece, e qual tratamento é dado às atividades corporais no âmbito escolar. 

 

METODOLOGIA 

O pensamento complexo de Edgar Morin (2000, 2005a, 2005b) possibilita uma 

reflexão sobre diferentes aspectos da vida, entre eles a educação. A complexidade será a 

via de acesso à reflexão, pois permite procurar nas contradições e nas lacunas deixadas 

em aberto pelo plano, contradições e complementaridades, para verificar como o corpo 

está sendo contemplado nas metas para os próximos dez anos. 

A hermenêutica apoiará o estudo filosófico através da análise dos textos do PNE 

em confronto com as necessidades de pensar uma educação para o século XXI.  



A análise do PNE foi realizada observando em que momentos o corpo, ou o 

movimento humano, ou ainda os espaços físicos nos quais o corpo se expressa com mais 

liberdade aparecem ou são expressos de forma literal.  

Os Referenciais Curriculares Nacionais (RCN) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) também foram analisados, pois são documentos oficiais organizados 

por profissionais das diversas áreas da educação, que norteiam os professores com 

reflexões sobre os objetivos, conteúdos e estratégias para uma educação de qualidade, 

que aproxime as diferenças regionais do Brasil e promova a cidadania. 

As metas em que se encontraram referências sobre o corpo e o movimento humano 

no PNE foram: Meta 1 que fala da educação infantil, Metas 2 e 3 que tratam do ensino 

fundamental e médio, Meta 6 que fala da escola de tempo integral e Meta 4 que cuida da 

questão do deficiente na educação. 

 

DISCUSSÃO 

Meta 1 

A primeira meta diz respeito à universalização da Educação Infantil, mas não faz 

menção ao espaço físico escolar, ou seja, não há garantia de que os corpos das crianças 

poderão se movimentar com a necessária liberdade.  

O (RCN) concebe eixos de trabalho na educação infantil, entre eles o de 

conhecimento do mundo, nele declara-se o movimento como uma linguagem na qual a 

criança pode expressar-se corporalmente. Entre os objetivos da educação infantil está, 

desenvolver: “As capacidades de ordem física estão associadas à possibilidade de 

apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, ao autoconhecimento, ao uso 

do corpo na expressão das emoções, ao deslocamento com segurança” (BRASIL, 1998, 

p.48). 

O desenvolvimento da criança passa pela percepção que têm do lugar em que se 

encontra. Os sentidos são a porta de entrada para a compreensão de si, do meio e dos 

outros. As interações que o corpo estabelece no espaço são formas de aprender, portanto, 

caberia pensar em locais que permitissem que as crianças se movimentassem para se 

desenvolver. Até os dois anos de idade espaços menores são adequados porque crianças 

muito pequenas conseguem reconhecer o local reagindo melhor aos estímulos do meio. 

Porém a partir dos três anos é preciso mais amplidão. 



 

Na área externa, há que se criar espaços lúdicos que sejam 

alternativos e permitam que as crianças corram, balancem, 

subam, desçam e escalem ambientes diferenciados, pendurem-se, 

escorreguem, rolem, joguem bola, brinquem com água e areia, 

escondam-se etc (BRASIL, 1998, p.69). 

 

A Meta 1 no item 1.5 propõe:  

“Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de 

acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como 

de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas 

públicas de educação infantil”. 

Considera-se oportuno, já que se pretende melhorar a rede física das escolas, que 

se estabeleçam padrões mínimos de espaço físico para esses estabelecimentos 

educacionais. O corpo precisa ter espaço para agir com liberdade na busca da autonomia 

e, em muitas escolas de educação infantil há limitação dos espaços de brincar, de correr, 

de saltar. Principalmente porque os terrenos nas grandes cidades são caros e os 

investimentos são vultosos para se construir uma escola com essas características. 

Além disso, a agitação das crianças nos espaços causa apreensão e tensão nos 

professores e cuidadores. Todavia, esse movimento é a interação necessária para o 

crescimento e desenvolvimento da criança, a poíeses, por que: 

 

O ser vivo, tanto ao decompor (as matérias orgânicas das quais se 

alimenta) quanto ao fabricar moléculas (por combinações e 

sínteses químicas) produz seus movimentos, suas performances, 

seus próprios componentes, a organização destes, e todas essas 

produções são conjugadas nas produções do seu próprio ser 

(MORIN, 2005a, p. 226). 

 

Movimentar-se com qualidade, em espaços livres e adequados passa a ser peça 

chave para a organização interna da criança e para a relação com as outras crianças e sua 

consequente socialização. Não observar o espaço físico no qual a criança vai interagir é 

impedir seu pleno desenvolvimento. 



Lembram-nos Moreira e col. (2006, p. 140) que: “[...] o ser humano não aprende 

somente com sua inteligência, mas com seu corpo e suas vísceras, sua sensibilidade e sua 

imaginação”. 

Salienta-se que é louvável o caráter universal que se propõe à educação infantil, 

buscando prover o acesso a todas as crianças de quatro e cinco anos aos estabelecimentos 

de ensino, mas ressalta-se que, sem um espaço que propicie o movimentar-se de forma 

ampla, corre-se o risco de criar confinamentos e não desenvolvimentos nessas escolas. 

 

Metas 2, 3 e 6 

Estas se referem aos Ensinos Fundamental e Médio e ao fomento das escolas de 

Tempo Integral, deixando claro que o esporte deve ser valorizado nas escolas brasileiras 

de seis aos dezessete anos. Verifica-se esse incentivo pelo fato de oito vezes terem sido 

citadas no PNE as palavras desporto, esporte, esportivo e esportiva. 

  A comparação com o PCN mostrou um dado importante, neste documento foram 

encontradas 92 referências às mesmas palavras.  

Mas avaliando a forma como o esporte é retratado percebeu-se que em 19 vezes 

ele aparece como uma boa conotação, isto é, valorizando a prática esportiva, como por 

exemplo: “reivindicar centros esportivos”, “caráter universal das modalidades 

esportivas”, valorização do desempenho esportivo, “aquisição de habilidades esportivas”, 

“apreciação”, etc. 

Em outras 27 aparições o esporte aparece pertencendo ao bloco de conteúdos da 

Educação Física, em que também se inserem a dança, o jogo, as lutas, ginásticas e as 

atividades rítmicas. Aqui fica evidente que o esporte é um componente importante da 

cultura corporal, mas não há julgamento de valor a seu respeito. Apenas pode se dizer que 

a palavra esporte/esportivo/desporto surge no PCN, muito mais vezes do que os demais 

conteúdos deste bloco. 

Por fim, constatou-se que nas demais 45 vezes, em que esses termos apareciam 

eram para mostrar os problemas que o esporte apresenta na sociedade, como má 

influência da mídia, a precocidade do treinamento, a violência, o esporte-espetáculo, o 

profissionalismo, a desvalorização da mulher, o preconceito racial, os altos custos dos 

equipamentos, a não relação com a saúde, à ilusão que ele proporciona aos que se dedicam 



ou assistem e uma relação de causa e efeito entre praticar esporte e ser esportista 

profissional, como se uma coisa estivesse necessariamente ligada à outra. 

A avaliação que se faz dessas informações é que apesar do incentivo do PNE à 

prática esportiva, no PCN, por sua vez, há duras críticas ao esporte. Em que pese à 

realidade dura do esporte ser um espelho das relações humanas mais comuns, sejam elas 

boas ou más, parece que há mais holofotes sobre ele do que sobre qualquer outro 

conteúdo.  

Os profissionais de Educação Física, muitos dos quais estiveram empenhados em 

construir o PCN são os maiores críticos de sua existência na escola, mas apesar disto, ele 

é bastante valorizado no PNE, mostrando certo descompasso entre a política pública 

educacional e a formação pedagógica do professorado e a consequente atuação direta do 

professor nas escolas. 

 

As críticas feitas ao tradicionalismo da Educação Física/Esporte 

Escolar, necessárias como primeiro passo para qualquer 

possibilidade de mudança, não resultaram em novas propostas de 

aprendizagem a disciplina no interior da escola. Hoje, em muitos 

casos, a Educação Física/Esporte transformou-se em momentos 

de recreação apenas eximindo muitas vezes o professor de sua 

responsabilidade de transmissão de conhecimento, de 

competências e habilidades (MOREIRA, 2012, p.130). 

 

Apesar da divergência entre concepções políticas, filosóficas, educacionais e 

culturais a respeito do esporte, ele aparece como elemento imprescindível na discussão 

da educação e particularmente da Educação Física escolar. Pela importância dada a ele 

no PNE e pela ampla discussão sobre ele no PCN reconhece-se sua vital importância na 

educação, talvez pelo seu sentido universal, que não se reduz a uma ou outra concepção 

filosófica. 

Para Morin (2005b, p. 205): “[...] sentido é uma emergência que saída das 

atividades da linguagem, não somente retroagem de maneira ininterrupta sobre essas 

atividades, mas constitui o seu nível sintético global”.  

 Visualiza-se o esporte como possuidor deste caráter sintetizador da Educação 

Física, podendo por vezes, ser confundido com ela.  

 

Meta 4 



Refletir sobre a Meta 4 que trata dos alunos com deficiência, ou superdotação, por 

princípio é um avanço, pois remete ao fato de que na sociedade hoje não é possível 

abandonar, esconder, ou esquecer as pessoas que tem alguma deficiência e precisam criar 

adaptações e desenvolver seus potenciais para viver com qualidade.  

Para Morin (2000, p. 55) “[...] todo desenvolvimento verdadeiramente humano 

significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana”.  

Sentir-se parte do planeta talvez seja um dos maiores desejos de todas as pessoas 

que tem alguma dificuldade intelectual, física, perceptiva ou emocional. 

Mas a despeito desse avanço, e da explicitação da inclusão como meta a ser 

atingida, percebe-se a inabilidade daqueles que redigiram o texto, ao não fazer nenhuma 

referência ao corpo. Gaya (2006) afirma que a pedagogia e os sistemas educacionais só 

cumprirão sua tarefa se não deixarem o corpo para fora dos muros escolares. 

Percebe-se uma falha, afinal, grande parte da superação de pessoas com 

deficiência se dá exatamente em atividades esportivas e na capacidade do corpo de se 

sentir ativo e participativo na vida social. Labronici e col. (2000) observaram que a prática 

esportiva traz melhoras significativas no relacionamento interpessoal, nas atividades da 

vida diária, na condição física e na integração social do indivíduo.   

Cabe também indagar se a superdotação inclui aqueles que têm grande habilidade 

motora, ou apenas habilidade intelectual? Normalmente a noção de uma pessoa 

superdotada, significa que esta é muito inteligente, tem raciocínio rápido, pensamento 

ágil. Porque não valorizar também aqueles que têm grandes capacidades motoras? 

Indivíduos muito fortes, velozes, ou com grande agilidade corporal.  

“No limite, esse sonho de uma humanidade livre do corpo é lógica nesse contexto 

em que o veículo é rei e o ambiente é excessivamente tecnicizado, e no qual o corpo não 

é mais o centro irradiante da existência, mas um elemento negligenciável da presença” 

(Le BRETON, 2013, p. 21). 

Verifica-se que a capacidade intelectual tem lugar de destaque no PNE, mas as 

habilidades corporais não recebem o mesmo tratamento. Apesar do incentivo à prática 

esportiva estar evidente no plano, isto não significa que crianças e jovens com destrezas 

e condições de evoluir em modalidades esportivas, ginástica, circo, danças e lutas terão 



oportunidades de desenvolver ao máximo seu potencial, ao contrário daqueles que são 

bons no aspecto cognitivo. 

A condição humana, princípio básico da educação do século XXI discutido por 

Morin (2000), deixa claro que os seres humanos são iguais, pois todos são descendentes 

da espécie dos hominídeos e carregam semelhanças que os aproximam, mas ao mesmo 

tempo, todos são diferentes, porque não há um ser humano igual ao outro. A igualdade e 

a diversidade são elementos indissociáveis quando se fala de inclusão social. Caberá ao 

futuro revelar se o corpo teve lugar na educação de pessoas com maiores ou menores 

graus de deficiência e superdotação.  

 

CONCLUSÕES 

Religar o corpo à educação não será tarefa simples, tal a complexidade do corpo, 

da educação e da humanidade em seu duplo sentido biológico e social. Refletir sobre o 

tema, buscando nas oposições possibilidades de diálogo, parece ser uma aventura 

merecedora dos riscos a correr. 

Notou-se neste ensaio, que a implantação do PNE, no que concerne ao corpo 

humano e a educação física obtiveram alguma abertura e realce, mas realizar ações que 

propiciem a concretização das metas será de fato um desafio muito maior do que se 

imagina. 

Mesmo no caso de se alcançar as metas, tal qual o plano apresenta, verificou-se 

que há pontos em que ela deixará a desejar, no tocante ao movimentar-se, quer seja pela 

dificuldade política ou pela concepção filosófica. 
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INTRODUÇÃO 

     O presente artigo tem como objetivo propiciar o debate sobre a questão do currículo 

escolar, principalmente a questão da tendência curricular denominada de currículo pós-

críticos. Em um primeiro momento vamos realizar um discursão sobre a importância do 

currículo como  direção nas escolas públicas brasileira, e quais são os documentos oficias 

que regem sobre as definições para elaboração  do documento ,assim analisaremos    seus 

desafios para sua implantação nas unidades escolares . No entanto, a discussão vai 

abrangem os vários conceitos de currículo existentes como: o currículo oculto, currículo 

extraescolar, currículo como planejamento, currículo como um ato político, e o conceito 

de ideologia no currículo escolar. Já em um segundo momento realizaremos um debate 

sobre a questão especifica do currículo denominado de currículo pós-critico, utilizando 

autores clássicos que trabalha esta temática em seus escritos como, Antônio Flavio 

Barbosa Moreira, Alice Casimiro, Elizabete Macedo entre outros. Em um terceiro 

momento do artigo vamos realizar uma reflexão histórico do conceito neoliberalismo, 

utilizando autores clássicos com John Locke, e Adam Smith, para entendermos seguintes   

questões do liberalismo à neoliberalismo. Assim ao final analisaremos qual é as influência 

do neoliberalismo contida na concepção pós-critico critica .     

O conceito de currículo 

Para início do sobre debate devemos retomar algumas questões tem sido objeto de 

questionamento de diversos teóricos. Questões essas feitas ao longo de diferentes estudos, 

cujo objetivo era compreender as propostas curriculares. O que a escola deve ensinar? 

Quais são os conhecimentos disciplinares ou extradisciplinares que devem estar presente 

no currículo? Isso nos leva a outro questionamento: Quais conteúdos a escola deve 

ensinar? 



Saviani (2012) responde assim a essa questão: 

A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos 

que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como 

o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da 

escola básica devem organizar-se a partir dessa questão. Se 

chamarmos isso de currículo, poderemos então afirmar que é a 

partir do saber sistematizado que se estrutura o currículo da escola 

elementar. Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita, é uma 

cultura letrada. Daí que a primeira exigência para acesso a esse 

tipo de saber seja apreender a ler e escrever. Além disso, é preciso 

conhecer também a linguagem dos números, a linguagem da 

natureza e a linguagem da sociedade. Está aí o conteúdo 

fundamental da escola elementar: ler, escrever, contar, os 

rudimentos das ciências sociais (História e Geografia) (p. 14). 

 

Antes de refletimos sobre a resposta, é preciso entender que não são respostas 

fáceis. Muitos teóricos vêm tentando fazê-lo a partir de várias reflexões, baseadas nas 

mais diversas teorias e concepções educacionais. Podemos afirmar que quaisquer 

propostas curriculares, nos mais diversos níveis de ensino, estão segmentadas a partir de 

conteúdos, disciplinas, metas e formas de avaliações. É sempre uma organização prévia 

das atividades desenvolvidas nos ambientes escolares, que geralmente atendem às redes 

de ensino federal, estadual e municipal. 

Até o começo do século XIX a formulação do currículo subordinava-se às várias 

formas de ensino existentes no período, em consonância com as metas governamentais 

vigentes, ou seja, com as ideologias econômicas da virada do século.  Os princípios do 

escolanovismo e do pensamento liberal norte-americano expresso por Dewey e seu 

pragmatismo educacional, acrescenta ao debate novas abordagens educacionais, voltadas 

às experiências pessoais dos alunos, em busca de um currículo mais humanista e menos 

conteudista, desvalorizando os métodos mnemônicos e positivistas dos currículos do 

século anterior, além do método da escola tradicional. 

Percebemos ao longo deste debate que a atividade de formulação de uma proposta 

curricular está delimitada por uma lógica e um trabalho racional, com pressupostos e 

interesses previamente estabelecidos pelas entidades que o organizam. Questionamentos 

essa lógica. Entendemos que o planejamento curricular deveria levar em conta todos os 

elementos que envolvem as dinâmicas escolares, as disciplinas, o grau de instrução de 

seus professores, as estruturas físicas da escola, o público-alvo a ser favorecido, bem 



como os materiais didáticos à disposição dos estudantes, ou mesmo os recursos 

tecnológicos à disposição dos professores, entre outras coisas. 

Assim, torna-se necessário aprofundarmos o debate sobre currículo, seu 

planejamento, o controle social e os interesses ideológicos em jogo (Apple, 2008), pois 

são elementos que definem os processos de seleção de conteúdos e as conseqüências 

sociais do que é ensinado.  

Em meio às atuais transformações sociais e tecnológicas tem ocorrido a 

disseminação de uma nova lógica educacional, assentada no neopragmatismo e na 

instrumentalização da escola, por parte daqueles que elaboram propostas curriculares. 

Assim, para compreendermos esse processo, torna-se essencial a análise crítica e 

reflexiva sobre os conteúdos que são selecionados e sobre a organização do sistema de 

ensino que irá implantá-los. Como nos relata Kelly (1981) a forma como a escola se 

manifesta tem proximidade com as definições trazidas pelo currículo: 

Sua natureza fundamental decorre do fato de ser o currículo o 

próprio fundamento de qualquer sistema de ensino, e por muito 

que se martele na estrutura do sistema, na organização das escolas 

ou na seleção de métodos a ser usados, nada disso terá mais que 

um efeito periférico, a menos que se faça acompanhar de uma 

preconcepção da real substância do ensino – vale dizer, do próprio 

currículo (p. 7). 

 

Segundo o autor acima citado a grande maioria das propostas curriculares 

educacionais está historicamente ligada ao planejamento. De fato, sua existência é o 

fundamento legal de todo o sistema de ensino. Por isso, precisam acompanhar as 

mudanças da sociedade para sempre continuar se reestruturando, a fim de se adaptarem 

às transformações sociais contemporâneas ou de sua época e, principalmente por meio de 

grupos de intelectuais, trazerem algumas soluções para problemas sociais, como 

marginalidade, funcionamento da economia etc. 

O currículo historicamente tem sido denominado de diferentes formas: currículo 

oculto, currículo formal, currículo não formal ou extraescolar. Os documentos 

curriculares (ou currículo formal) são formulados por profissionais especialistas, 

contratados pelas secretarias de educação para a formulação de propostas curriculares. Os 

currículos por si só não enfatizam os problemas sociais. Eles são a expressão de um poder 

simbólico, que são anunciados como resultado de processos coletivos de discussão. No 



entanto, de modo geral, manifestam diretrizes que ajudam na manutenção da ordem 

estabelecida, de maneira oculta ou implícita, a partir da ideologia que disseminam. 

Os currículos oficiais são espaços de disputa do senso comum, de discussão 

política e econômica e de manutenção das diferenças sociais. Essas questões são 

expressas através de ideologias contidas nas várias propostas educacionais (Apple, 2008). 

Esses documentos servem de instrumentos norteadores para a educação local e devem ser 

seguidos pelos educadores no cotidiano a na prática escolar. Após as leis ou planos 

governamentais relativos à educação serem sancionados, passam por um filtro 

educacional, pelas estâncias estaduais ou municipais, para depois chegar às salas de aula 

e serem aplicados pelos professores. Então, em geral, esses instrumentos educacionais 

estão impregnados de influências das esferas federal, estadual e municipal, onde cada 

qual contribui na elaboração da proposta. Em resumo, o currículo faz parte da organização 

da sociedade e, muitas vezes, é elaborado para defender princípios sociais específicos de 

certos grupos – princípios esses ideológicos e até mesmo econômicos –, ou para 

simplesmente manter a ordem social já estabelecida. 

Como relata Michael W. Apple (2008) dois pontos são fundamentais nesse 

processo: 

O primeiro consiste em ver as escolas como parte de um conjunto 

de relações de outras instituições – política, econômica e cultural 

– basicamente desiguais. As escolas existem por meio de suas 

relações com outras instituições de maior poder, instituições que 

são combinadas de maneira a gerar desigualdades estruturais de 

poder e acesso a recurso. Em segundo lugar essas desigualdades 

são reforçadas e reproduzidas pelas escolas (que não fazem isso 

sozinhas, é claro). Por meio de suas atividades curriculares, 

pedagógicas, avaliativas no dia a dia da sala de aula, as escolas 

desempenham um papel significativo na preservação, senão na 

geração, dessas desigualdades (p. 104). 

 

As propostas curriculares dos sistemas educacionais deveriam ter como objetivo 

suprir as necessidades sociais de uma comunidade, estado ou país. Para isso, teriam de se 

adequar ao modo como as pessoas vivem e às suas necessidades, para a formação plena 

do cidadão, de maneira crítica e reflexiva. São formas racionais e planejadas de organizar 

as ocupações educacionais, delimitadas a partir de conhecimentos de seleção de 

conteúdos, disciplinas, atividades, cargas horárias ou mesmo da experiência dos alunos 

(Lopes; Macedo, 2011), e teriam de ser extremamente relevantes para a vida adulta 



produtiva de todos os estudantes, contribuindo para sua formação como cidadão. 

Portanto, trata-se de um planejamento racional do saber escolar. 

Contudo, não podemos analisar a organização do ensino a partir do currículo como 

a solução necessária e absoluta, sem levar em consideração as disputas ideológicas, 

políticas e econômicas que há no processo de elaboração dos documentos curriculares, 

pois não devemos ignorar que o ensino e o currículo escolar caminham sempre juntos. 

Assim, temos sempre de lembrar que a educação, historicamente, em nosso país tem 

muita importância para as pretensões sociais e políticas das classes dominantes, porque 

ela é parte integrante das superestruturas de controle do Estado (FRIGOTTO, 1996). 

Porém, alguns autores  da área de educação têm debatido sobre a possibilidade de 

se preservarem as experiências cotidianas dos alunos, quando da elaboração das propostas 

curriculares nacionais, levando em conta os princípios sociais e estruturais, suas 

experiências nos mais diversos aspectos, sempre visando a organização de metas de 

aprendizagem preestabelecidas. Essa abordagem de currículo aparece desde seu 

surgimento, como nos lembra Lopes e Macedo (2011): 

Estudos históricos apontam que a primeira menção ao termo 

currículo data de 1633, quando ele aparece nos registros da 

universidade de Glasgow, referindo-se ao curso inteiro seguido 

pelos estudantes. Embora essa menção ao termo não implique 

propriamente o surgimento de um campo de estudos de 

currículos, é importante observar que ela já embute uma 

associação entre currículos e princípios de globalidade estrutural 

e de sequenciação da experiência educacional ou à ideia de um 

plano de aprendizagem. Já nesse momento, o currículo dizia 

respeito à organização da experiência escolar de sujeitos 

agrupados, característica presente em um dos mais consolidados 

sentidos de currículo (p. 20). 

 

No sentido de currículo como organização, podemos pensar que, para elaborar-se 

um currículo para todos sem agraciar diferenças de classes, seria necessária uma proposta 

educacional democrática, que oferecesse educação igualitária, com ofertas educacionais 

para as mais diversas camadas da sociedade. No nosso sistema político, expresso 

principalmente na Constituição de 1988 – cabe à  União, aos Estados, o Distrito Federal 

e aos Municípios a organização, em regime de colaboração, dos sistemas de ensino.  

Na busca atual por qualidade de ensino, as propostas curriculares têm que 

considerar em seus documentos as metas estabelecidas pelo governo federal, por meio do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), através dos seus programas de 



desenvolvimento da educação, como o Plano Nacional de Educação, o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação etc. Isso nos leva á seguinte questão: os currículos elaborados nas mais 

diversas esferas educacionais levam em conta os programas educacionais elaborados na 

esfera federal? E se levam, quais são as formas que expressam essa questão? Temos de 

considerar nesse processo as dificuldades postas pelas disputas políticas, que são 

extremamente latentes, vivas e dinâmicas, principalmente nos currículos escolares. Nada 

poderá ser aceito facilmente pelos governos locais (municipais e estaduais) na elaboração 

de seus currículos, ainda mais se a esfera de governo federal estiver no controle de 

partidos políticos diferentes. 

Esse debate acerca da definição curricular não pode deixar de considerar as metas 

escolares estabelecidas pelos sistemas de avalição das mais diversas esferas educacionais. 

Por isso o currículo não pode ser um documento fixo, mas sim, um documento 

extremamente mutável, com espaço para adaptações que possam ocorrer no meio do 

percurso. Trata-se de um artefato social, onde se tenta aliar as teorias educacionais às 

práticas cotidianas de sala de aula. Com isso o controle do currículo está relacionado 

sempre aos professores (GOODSON, 2002).  

Desse modo, o currículo tem que ser um ato de aceitação dos fins sociais e 

culturais, não podendo ser modelos explicativo-educativos deterministas nem 

instrumentalistas, metódicos. Não pode haver contradições dentro dos discursos, 

principalmente aquele velho conceito de um conhecimento neutro, pois sabemos que o 

conhecimento nunca é neutro, uma vez que foi escolhido a partir de alguns critérios, de 

alguns determinismos. Assim, o currículo é uma realidade abstrata e planejada, 

naturalmente envolvida no mundo das ideologias e está sempre relacionada com a prática 

do docente, que tem objetivos a traçar e metas a cumprir. Como afirma Sacristán (2000): 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado 

de um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens 

necessárias das crianças e dos jovens, que tão pouco se esgota na 

parte explícita do projeto de socialização cultural nas escolas. É 

uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que 

determinada instituição tem, que reagrupa em torno de si uma 

série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se 

encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituição escolar 

que comumente chamamos de ensino (p. 15). 

 



Os currículos deveriam ser desenvolvidos como mediações nos ambientes 

escolares e possuir como princípio as reflexões sobre as ações que facilitassem as formas 

de trabalho pedagógico dos professores, demonstrando um caminho e uma direção a 

seguir.  Teriam também de servir como resposta às questões escolares e ser a forma mais 

ampla de organização do conhecimento. Porém, ao contrário, não se pode perder de vista 

que eles expressam as relações de poder. Assim, as vezes, os profissionais envolvidos na 

elaboração das propostas curriculares podem ter origem social diversa daqueles onde o 

currículo será aplicado. As relações de poder, de forma oculta ou implícita, podem então 

ser manifesta em uma proposta curricular. Como afirma Moreira e Silva (2002): 

Por um lado, o currículo, enquanto definições “oficiais” daquilo 

que conta como conhecimento válido e importante, expressa os 

interesses dos grupos e classes colocados em vantagem em 

relações de poder. Dessa forma, o currículo é a expressão das 

relações sociais de poder. Por outro lado, apesar de seu aspecto 

contestador, o currículo, ao expressar essas relações de poder, ao 

se apresentar, no seu aspecto “oficial”, como representação dos 

interesses do poder, constitui identidades individuais e sociais que 

ajudam a reforçar as relações de poder existentes, fazendo com 

que os grupos subjugados continuem subjugados. O currículo 

está, assim, no centro das relações de poder (p. 29). 

 

Os documentos curriculares são a manifestação do conhecimento e seus conteúdos 

inerentes a estratégias e metas definidas para atingir as necessidades sociais de uma 

comunidade ou Estado. Ou seja, seria a direção, o caminho a seguir, e seus possíveis 

resultados alcançados, naturalmente, precisariam ser desenvolvidos por toda a 

comunidade escolar, pois o currículo tem de ser entendido como coração da escola. 

 

 Currículo pós-crítico 

 

As teorias de currículo denominadas de pós-crítico são assim denominadas pois 

sua perspectiva analítica incorpora uma série de temáticas que não foram objeto de análise 

das teorias críticas. Entre esses temas, os mais citados são aqueles que colocam no debate 

as questões de gênero, de raça, étnicas, feministas, homo afetivas e outras.  Elas 

apresentam aproximações com amplas correntes do pensamento contemporâneo entre 

elas as teorias do multiculturalismo, do pós-estruturalismo, do pós-colonialismo, do pós-

modernismo e do pós-marxismo.  



As concepções pós-críticas do currículo apresentam como princípios básicos 

conceitos como libertação, autonomia, descolonização, alienação e multiculturalismo.   

Seus fundamentos trabalham na perspectiva de procurar compreender cada forma de 

expressão cultural, respeitando a autonomia de cada cultura e identificando suas 

especificidades. Se todas as formas de expressão da cultura são importantes elas devem 

ser contempladas na definição do currículo escolar. 

O currículo é visto como um espaço de cultura e de tolerância, de aceitação do 

diferente, valorizando os aspectos culturais das minorias, tribos, raça, gênero etc. Para 

Casimiro e Macedo (2011) esse contexto de centralidade da cultura implica compreender 

os processos sociais como sistemas de linguagem e significação em que não há sentido 

em si na materialidade, elas somente podem ser entendidas em um processo de 

classificação da linguagem. 

As concepções pós-críticas rompem com o discurso ideológico tradicional 

dominante presente em grande parte das propostas curriculares. Suas críticas dirigem-se 

à forma como essas propostas curriculares valorizam o que denominam de conhecimento 

racional da cultura eurocêntrica, presentes em todas as propostas de currículo desde as 

primeiras escolas elementares do Brasil. Em contrapartida à esse predomínio da cultura 

ocidental, enfatizam as diferenças presentes nos aspectos sociais da contemporaneidade. 

Incorporando concepções multiculturalistas defendem o rompimento com a 

massificação cultural que ocorre na atualidade, por influência do capitalismo 

contemporâneo. Partem da premissa que o discurso de defesa de um mundo globalizado, 

cada vez mais em busca da unificação das culturas, em que os meios de lazer e vivência 

são cada vez mais parecidos em todas as partes do mundo e que as pessoas praticamente 

vivem da mesma maneira e parecem compartilhar dos mesmos aspectos culturais, o que 

produz na verdade é a imposição de uma cultura e concepção de mundo centrada no 

ocidente e em uma concepção de razão sujeito universais. 

 Na contramão desse discurso as propostas multiculturalistas buscam valorizar as 

mais diversas culturas, resgatar as micropartículas da cultura de cada sociedade, país, 

bairro ou comunidade e uma educação pautada pelo diálogo. Dessa forma, defendem que 

os currículos expressem a fragmentação e diversidade da cultura.  Assim, contrariando o 

discurso moderno relativo aos currículos, enfatizam que as culturas não são homogêneas, 

rejeitando a homogeneidade entre as culturas dentro do espaço curricular. 



Para os adeptos dessa concepção as questões sociais não se resolvem apenas no 

campo da política formal, mas também no campo das ações sociais e culturais.  Defendem 

um currículo em que nenhuma perspectiva ideológica predomine sobre as outras, para 

que todas tenham expressão nos documentos curriculares. Defendem também conceitos 

como heterogeneidade e diferença e a força que possuem como força libertadora do 

discurso cultural ideológico. Em sintonia com o pós-estruturalismo trabalham na 

perspectiva de crítica aos discurso e conceitos que procuram expressar a realidade por 

meio de metanarrativas. 

São defensores de uma perspectiva em que os grupos sociais precisam ser 

compreendidos de forma relativista, privilegiando os vários ângulos de compreensão da 

realidade. Com isso, a tolerância torna-se fundamental para a convivência pacífica das 

mais diversas culturas. 

No Brasil, até a década de 1990, havia pouca menção aos estudos pós-críticos de 

currículo (Lopes; Macedo, 2011). Tomaz Tadeu da Silva tem participado do debate 

propondo um currículo como elemento facilitador do diálogo, enfatizando a importância 

da linguagem para a construção social.  

Sem desconsiderar esse debate Carvalho (2014), enfatiza alguns aspectos das 

concepções pós-críticas que são importantes para o debate, como: 

(...) a crítica feita à hegemonia da cultura acadêmica tanto nos 

conteúdos curriculares oficiais quanto nas matérias didáticas e 

nas perspectivas escolares; a crítica às ideias de centro e margens 

de superioridade da cultura eurocêntrica (p. 107). 

 

Em síntese, as concepções pós-críticas de currículo enfatizam os conhecimentos 

individuais e coletivos, ampliam as noções de pensamento e de racionalidade, colocando 

sobre suspeita todas as teorias predominantes nos currículos escolares ao longo da 

história. Defendem a compreensão, a tolerância ao próximo, o respeito às diferenças, 

priorizam a possibilidade de progresso, enfatizando a própria cultura, sempre utilizando 

como referencial os conceitos de democracia em que são aceitas todas as manifestações 

culturais, sem centrar suas ações nos conteúdos objetivos e a predominância relevante das 

subjetividades multiculturais.  

 

NEOLIBERALISMO  

 



     Para começamos a discutimos os conceitos de neoliberalismo temos de fazer uma 

reflexão histórica, temos que primeiro desvendar que o neoliberalismo é intimamente 

interlaçado com o capitalismo, podemos disse o liberalismo é uma forma para o 

capitalismo se desenvolver. Em primeiro vamos buscar um pouco da história do 

capitalismo ao longo do tempo a sua origem até os dias atuais. O capitalismo em sua 

essência trabalha a consciência individual, a partir de estímulos materiais, onde a 

consciência do consumo individual e a competividade são cada vez mais estimulada. As 

novas tecnologias auxiliam na consciência do capital, cada vez mais para oprimir a classe 

trabalhadora, tornando as pessoas apenas um instrumento deste sistema.(Marx,2001) 

      O sistema capitalista tem sua grande ascensão na crise do sistema feudal do século 

XVI e com o acúmulo primitivo de capital por parte de alguns membros da sociedade, os 

antigos comerciantes das feiras de burgos a redor das residências reais. O sistema que 

começava a predominar era o Absolutismo (XVI ao XVII). Alguns filósofos defendiam a 

implantação como Jean Bodin (1530-96), atribuía o absolutismo a uma teoria divina, coloca 

o absolutista como uma pessoa escolhida por Deus. (Neste aspecto deus em pensamento 

cristão ocidental).  Outro filósofo defensor do governo absolutista é Thomas Hobbes, 

defendia que o governo absolutista é um bem para sociedade, pois a sociedade precisa de  

controle sobre suas ações, e sem esse tipo de governo ela se destruiria, como disse o 

historiador Edward Mcnall Burns, em seu livro História da civilização ocidental. (1994) 

 A essência da filosofia política de Hobbes relaciona-se 

diretamente com as teorias da origem do governo. Ensinava que 

no começo todos os homens viviam em estado natural, sem 

estarem sujeitados a qualquer lei que não fosse o brutal interesse 

próprio. Muito longe de ser um paraíso de inocência e de bem-

aventurança, o estado natural era uma condição de universal 

sofrimento. Todos faziam guerra a todos. A vida do indivíduo era 

“solitária, podre, sórdida, bruta e breve”. A fim de escapar a essa 

guerra de todos contra todos, os homens acabaram unindo-se 

entre si para formar uma sociedade civil. Assentaram um contrato 

pelo qual cediam todos os seus direitos a um soberano 

suficientemente forte para protegê-lo contra a violência. ( p. 542) 

 

A nova sociedade trazia consigo novas classes sociais. (mas manteve as diferenças de 

classes, Marx ,2000). A principal classe era a burguesia, que nasceu com a aliança dos 

antigos comerciantes das feiras dos burgos com a nobreza, na verdade os comerciantes 

(burgueses) pagavam impostos ao rei,; monarca, em contra partida, protegia o comercio da 



burguesia com seu exercitor. Até chega ao ponto que a burguesia não precisa mais das 

“proteções” dos absolutistas, é através das suas “revoluções” burguesa para a toma-se o 

poder, como o movimento iluminista, revolução francesa e a própria ideia de democracia. 

Mas a expressão máxima do capitalismo será após a revolução industrial no século XVIII, 

onde a produção manufatureira é substituída por maquinário, porém os trabalhadores trocam 

sua força de trabalho por um salário. Trabalho este cada vez mais perverso, onde não 

existem senso de humanidade, apenas elementos que leva ao acumulo do capital, não 

respeita mulheres nem crianças, todos são apenas um produto do capital ou uma mercadoria 

do capital.  

Diria sem dúvida que o surgimento do neoliberalismo “clássico” ser encontra no 

século XVIII, não só por consequência da revolução industrial, mais também pelo 

pensamento neoliberal começa a florescer, e ganha bases intelectuais a partir do movimento 

iluminista. Falcon  (1989). 

Pensar racionalmente, filosoficamente, isso é pensar diferente. 

Que significa esse novo pensar? Basicamente trata-se de criticar, 

duvidar e ,se necessário ,demolir . A razão define-se, portanto 

como crítica de um pensamento “tradicional” de suas formas de 

conteúdos. Não há mais espaço proibido a razão. Tudo deve ser 

submetido ao espirito crítico. Afinal, é através da crítica do 

existente que se poderá produzir o novo e o verdadeiro. Os 

preconceitos, as superstições, os ídolos, no sentido de Bacon, 

constituem barreiras ou véus que ocultam/encobrem a verdade, 

impedindo o caminho até ela. (p.37) 

  

         Então podemos concluir que as principais ideias iluministas estão baseadas na busca 

da razão quebrando os laços medievais dos mitos religiosos, a busca pela razão cientifica, e 

pela liberdade de pensamento perdida durante a idade média. Só lembrando que a revolução  

do pensamento cientifico é  uma revolução burguesa , das classes que detinha os meios de 

produção  econômica, mais ainda era ser doutrinava a ordem do absolutistas, por isso 

podemos disse que a revolução francesa e principalmente a o iluminismo e um  passo 

primordial pra a busca do liberalismo econômico. Para comprovação dessas ideias vamos 

fazer utilização de dois pensadores, são eles : John  Locke e Adam Schimdt . 

       John Locke era um inglês de classes burguesa, tinha uma participação muito intensiva 

na vida política inglesa, vamos só lembra que neste século na Inglaterra a participação 



política era muito intensa, principalmente por parte da burguesia inglesa, pois defende maior 

liberdade econômica sem um controle da do estado ou da monarquia absolutista. Locke tem 

sua formação em medicina, e suas relações com a ciências humanas ser exatamente pelo seu 

trabalho, em relação a sociedade Locke tem duas preocupação como nos relata no livro 

“para compreender a ciência uma perspectiva histórica “ . 

(...) a negação da existência de ideia e princípios inatos na mente 

ou espirito humano (o que o levou a desenvolver uma teoria sobre 

o processo pela qual se chega a conhecer) e a justificação do 

liberalismo enquanto filosofia política e enquanto forma de 

governo, que tinha como base a noção de que a propriedade era 

um direito inalienável. (p.222) 

 

        Como se sabe, pedra fundamental do liberalismo costuma ser identificada com   

Adam Smith, mais especialmente com a publicação de A Riqueza das Nações, em 1776, 

com certeza um dos livros mais reeditados e citados dos tempos modernos par debate 

sobre este tema Smith é considerado o pai da economia moderna, trabalha sobre alguns 

princípios primordiais para entende o liberalismo como: livre mercado, e a teoria da mão 

invisível. As virtudes organizadoras e harmonizadoras do mercado são lepidamente 

sintetizadas por Smith, em seu livro riqueza das nações. 

Assim é que os interesses e os sentimentos privados dos 

indivíduos os induzem a converter seu capital para as aplicações 

que, em casos”.Ordinários, são as mais vantajosas para a 

sociedade (...). Se qualquer intervenção da lei, os interesses e os 

sentimentos privados das pessoas naturalmente as levam a dividir 

e distribuir o capital de cada sociedade entre todas as diversas 

aplicações nela efetuadas, na medida do possível, na proporção 

mais condizente com o interesse de toda a sociedade (p.26) 

 

      Aos 16 anos Smith começa a estudar filosofia, e ser põem contra os regimes feudais 

existente da época, e contra os estados absolutista, defendia a liberdade em todos os 

setores sociais principalmente a economia, para inglês, a livre concorrência levaria a 

maior qualidade da mercadoria, assim toda a população poderia ser apropria de produtos 

de cada vez melhor qualidade e da busca por meritocracia de cada fabricante. Não tenho 

dúvida que a melhor forma de entender o liberalismo está nessas três definições de nossos 

pensadores iluminista. Enfim podemos definir liberalismo o livre comercio de mercadoria 

sem a interferências do estado. Já o neoliberalismo seria a interferência mínima do estado 

na regularização da economia, mais sempre buscando interferências para melhor 



funcionamento do capital que esta impregnando em nossa sociedade até os dias de hoje e 

ganha cada vez mais espaço principalmente na política e no estado. Bobbio (2000) 

Deste ponto de vista, o estado liberal e também um estado laico, 

isto é, um estado que não se identifica com uma determinada 

confissão religiosa (nem com uma determinada concepção 

filosófico-politica, como, por exemplo, o marxismo-leninismo), 

isto é, agnóstico em matéria econômica. Ao passo que é difícil 

imagina um estado liberal que não seja também defensor da livre 

iniciativa econômica e inconcebível um estado que seja liberal 

sem ser laico, é perfeitamente concebível um estado laico 

neoliberal e não-libertista, como é certamente um estado com 

governo social democrático. (p. 129) 

 

      Estes pontos de vista podem comprara ao estado brasileiro onde todas estas 

peregrinações exportas acima está intimamente relacionada com as teorias econômicas 

do estado brasileiro, e com princípios expostos em nossa constituição. 

Neoliberalismo e currículo pós-critico  

      As semelhanças entre o neoliberalismo e currículo-critico seria principalmente 

da falta de um pensamento críticos sobre suas aceitações, ou mesmo a falta de critérios e 

controle para suas absolvições, estão assemelhado aos conceitos de liberdade, 

individualidade, apropriação dos indivíduos, porem depressa as apropriação do coletivo, 

padronizações e controles, ao mesmo tempo não deixa de lado nenhum grupo, todos são 

aceitos para o neoliberalismo (capital) e para currículo-critico. (MOREIRA, 2000) 

(...) o pós-modernismo associa-se ao neoliberalismo que hoje se 

difunde por grande parte do mundo e que responde pelo 

incremento da onda de privatizações, pela diminuição do papel 

do Estado em atividades sociais e econômicas e pela crescente 

redução de políticas de proteção social, com consequências 

negativas já exaustivamente denunciadas. Nessa perspectiva, o 

pós-modernismo é não só incompatível com a teorização crítica 

moderna, como constitui fator de esterilização da cultura 

contemporânea (Saviani, 1991). No caso específico da educação, 

o pós-modernismo é tido mesmo como incapaz de fornecer as 

bases para o tratamento das deliberações políticas e morais que os 

educadores precisam enfrentar (BEYER e LISTON, 1993). 

        Enfim, partindo de tais argumentos nos parece claro que os debates e reflexões  sobre 

as questões curriculares da temática pós-critica   feitas ao longo deste artigo  está 

associada ao interesses de classes. Só recordamos que os princípios multiculturalistas  são 

acrescentados nos debates sobre educação, respectivamente na década de noventa, 



equivaler aos discursos das competências e habilidades para desenvolvimento da 

educação, portanto as metas são propiciar o desenvolvendo individual dos sujeitos, 

atrelando à educação o papel primordial na dinâmica do desenvolvimento do capital. Ser 

recordamos do livro feito por Edgard Morins , os sete saberes necessários para educação 

do futuro (2005 )  foi perdido da ONU ( organização das nações unidas ) para pesar 

educação do futuro , assim , não podemos deixa de relata que as conferencias mundiais 

das décadas de 1990 , apresentava como seus principais financiadores , ou interessados 

banco mundial e FMU (fundo monetário internacional ), do mesmo modo  nos parece 

semelhantes as  ideias de um currículo pós-critico, (já enfatizada ao longo deste artigo)  

estão interligadas com interesses das grandes agencias financeiras, e logicamente ao 

neoliberalismo . 
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Resumo 

As condições materiais concretas para a democratização do ensino superior brasileiro 

vêm ocorrendo recentemente, por meio da implementação de políticas públicas de ações 

afirmativas, principalmente no sistema federal de ensino. Dentre as ações, destacamos a 

política de cotas estabelecida pela Lei federal nº. 12.711/12. Nesse sentido, o presente 

estudo aponta reflexões sobre a política de cotas étnico-raciais adotada na Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB), frente à meta 12 e as estratégias estabelecidas no atual  

Plano Nacional de Educação – PNE( 2014-2024), como política estruturante do sistema 

educacional brasileiro. O estudo abrange um breve levantamento histórico da criação da 

UFSB, por ser uma instituição recém - criada iniciou suas atividades sob os efeitos da lei 

de cotas e do PNE; a conceitualização de ações afirmativas e as estratégias de acesso 

étnico-raciais gestadas na universidade. Para auxiliar essa discussão, foi realizado um 

estudo documental fundamentado em legislações, a saber: (1) Constituição Federal 1988; 

(2) Lei 12.711/12; (3) Lei Nº 13.005/2014 e anexos; e documentos institucionais da 

UFSB. Os resultados desse estudo revelam que a UFSB atende os preceitos legais da 

política de cotas étnico-raciais, além de adotar outras estratégias que ampliam o acesso a 

educação superior nos aspectos regional e local. Contudo, o desafio é garantir políticas 

de permanência que levem esses jovens à conclusão dos cursos que escolheram, dentro 

dos prazos acadêmicos. 

 

Palavras-chave: UFSB, Políticas Afirmativas, Cotas étnico-raciais, PNE (2014-

2024).  

 



INTRODUÇÃO 

 

 A educação é um direito humano e social. A Carta da Constituição Federal 

Brasileira de 1988 assegura que a Educação é um direito do cidadão e um dever do Estado.  

Assim, todos deveriam ter as mesmas condições de acesso, permanência e obter uma 

educação de qualidade. 

 Contudo, ainda é um desafio neste início do século XXI, que todos tenham 

acesso a educação superior. Antes mesmo de falar em acesso, consideramos ser 

necessário romper com os paradigmas que marcaram a história da educação superior 

brasileira em que privilegiaram uma minoria de jovens da elite, considerada de classe 

média e alta. Aponta Wanderley (1986), as universidades foram criadas para atender as 

elites e os seus interesses. Estes interesses estavam associados à formação profissional, 

que, em sua grande maioria, facilitava o trâmite para exercerem altos cargos, nos serviços 

públicos, setores da indústria, comércio e profissões liberais.  

 As Políticas Afirmativas (PA) na educação estão amparadas entre outras leis, por 

meio da Constituição Federal (1988) que traz em seu texto, no art.5º, caput, a partir do 

princípio da igualdade - garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza.  

 Porém, o conceito de justiça social aplicada à universalização e democratização 

de acesso à universidade por meio de políticas públicas afirmativas e/ou compensatórias 

vêm sendo construído há pouco tempo como correção da dívida histórica do Brasil para 

compensar a exclusão e privação social de direitos. Por políticas afirmativas se considera 

do ponto de vista, de Gomes (2001), que:  

 

[...] as ações afirmativas consistem em políticas públicas (e 

também privadas) voltadas à concretização do princípio 

constitucional da igualdade material e a neutralização dos efeitos 

da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional 

e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por 

seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente 

privadas, elas visam a combater não somente as manifestações 

flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de 

fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade (GOMES, 

2001, p. 06). 

 



 Desse modo, as  Políticas Afirmativas (PA) possuem um caráter emergencial e 

transitório, de caráter compulsório, facultativo e, reparador, pois têm como objetivo 

corrigir as desigualdades historicamente impostas a determinados grupos sociais e/ou 

étnico-raciais.   

 As ações afirmativas buscam tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na medida de suas desigualdades e que não basta somente igualar as pessoas, 

mas devem-se propor aos desiguais as mesmas condições para estar no mesmo patamar 

de igualdade com os outros grupos, seja de ordem econômica, cultural, social ou política.    

 Desse modo, a implementação de políticas afirmativas nas universidades 

públicas, é mais do que uma razão de atendimento social e humanitário aos grupos 

desfavorecidos ou discriminados historicamente em nosso país, mas passam a ser 

indutoras na reorganização das políticas públicas, e suas ações estão além da política de 

cotas. 

 O presente texto tem por  objetivo apontar  reflexões sobre a  política de cotas 

étnico-raciais adotada na Universidade Federal do Sul da Bahia, e os desafios de atender 

a meta de ampliação de reserva de vagas, definidas no PNE. Decorrente dessa direção, o 

artigo foi organizado em três seções: 1) A legalidade das ações afirmativas: Lei de cotas; 

2) A política de acesso à educação superior no PNE 2014-2024; 3) Política de cotas 

étnico-raciais na UFSB. 

 O estudo da Lei de cotas e do PNE será realizado por meio de revisão 

bibliográfica, baseada em autores que discutem a temática aqui tratada em seus estudos, 

a exemplo de Azevedo (2014), Gomes (2001), Silva (2015), Moehlecke (2002) e outros. 

Para a análise do caso da Universidade Federal do Sul da Bahia, foi utilizada a análise 

documental, referendada no Plano Orientador (2014) e o Relatório de gestão da UFSB 

(2014). 

 

1. A legalidade das Ações Afirmativas (AA) na Educação: Lei de cotas 

 

 A implementação de políticas afirmativas é uma estratégia que possibilita o 

acesso de classes historicamente excluídas, à educação superior, em particular, para 

ingresso nas universidades públicas brasileiras.  



 O argumento da reparação no Brasil também é utilizado como justificativa para 

as cotas, especialmente as que utilizam critérios étnico-raciais, em razão da segregação 

histórica da população negra, submetida a longos anos de escravidão. Contudo, ainda 

presente na sociedade, diante das disparidades sociais. (FERES JÚNIOR e SOUZA 

NETO, 2010). 

 Em abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela 

constitucionalidade das cotas étnico-raciais no âmbito das Instituições Federais de 

Ensino. Aliás, em outras instâncias estaduais9, já havia ocorrido decisões de 

constitucionalidade, em favor das ações afirmativas.  

 Por fim, a promulgação da lei federal nº 12.71110, de 29 de agosto de 2012, 

propõe que no mínimo 50% da reserva de vagas das instituições federais de ensino 

superior e técnico, deverá ser para estudantes de escolas públicas, metade será destinada 

a estudantes de famílias com renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e por 

candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, baseado em proporção no mínimo 

igual à população total da unidade da Federação onde fica a instituição.   

 A regulamentação desta lei deu-se pelo Decreto nº 7.824/12, que visa ratificar a 

autonomia administrativa e acadêmica das Instituições Federais de Ensino Superior - 

IFES, e que as mesmas em consonância com seus colegiados têm autonomia para 

adotarem políticas específicas de Ações Afirmativas, sem prejuízo no que define a lei de 

cotas, mas adotando outros critérios suplementares ou outras modalidades de ações.  

 O Decreto nº 7.824/12 define: 

[...] art. 3º. Parágrafo único. Os resultados obtidos pelos 

estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

poderão ser utilizados como critério de seleção para o ingresso 

                                                             
9 A aprovação da primeira de “lei cotas”, ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, lei  nº 3.524/2000, que 

reservava 50% das vagas a estudantes provenientes do sistema público de ensino. Isso viabilizou às 

universidades estaduais adotarem a política de reserva de vagas/cotas:  Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ) e Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). 
10 Art. 1º - As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão 

em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50 % 

(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas. 

Art. 2º[...] as vagas de que trata o art. 1o serão preenchidas por uma proporção mínima de autodeclarados 

negros e indígenas igual à proporção de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação 

onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 



nas instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação 

que ofertam vagas de educação superior.  

Art. 5º: Os editais dos concursos seletivos das instituições 

federais de educação de que trata este Decreto indicarão, de forma 

discriminada, por curso e turno, o número de vagas reservadas; 

[...] § 3º Sem prejuízo do disposto neste Decreto, as instituições 

federais de educação poderão, por meio de políticas específicas 

de ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou 

de outra modalidade. 

Art. 12: As instituições federais de ensino poderão, por meio de 

políticas específicas de ações afirmativas, instituir reservas de 

vagas: 

I - suplementares, mediante o acréscimo de vagas reservadas aos 

números mínimos referidos no art. 10; II - de outra modalidade, 

mediante a estipulação de vagas específicas para atender a outras 

ações afirmativas. 

 

 A implantação da lei de cotas em várias universidades federais, ainda é permeada 

de resistências internas e externas.  Estudos apontam que os negros estão em desvantagens 

quanto aos brancos.  Um levantamento realizado em 201411 apresenta os índices de 

inclusão racial por região. Neste observa-se, que as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte 

e Sudeste ainda não alcançaram o índice de inclusão racial mínimo, que, segundo a lei de 

cotas, as IES a partir de 2013 deverão adotar percentuais de reserva  de vagas de forma 

alcançar  50% das vagas até  2016.  

 

Tabela 1: Índice de inclusão racial por região: 2014 

                                                             
11 Cf.: Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa). DAFLON, Verônica Toste, 

FERES JÚNIOR, João & Moratelli, Gabriela. Levantamento das políticas de ação afirmativa 2014: 

evolução temporal e impacto da Lei nº 12.711 sobre as universidades federais (IESP-UERJ), n. 4, 2014, pp. 

1-10. Disponível em: http://gemaa.iesp.uerj.br/publicacoes/levantamento/impacto-da-lei-n-12-711-sobre-

as-ifes-2014.html. Acesso em: 09/06/2015. 

 

Região 

% de vagas 

reservadas para 

pretos, pardos e 

indígenas 

% de pretos, 

pardos e indígenas 

na população local 

 

Índice de inclusão 

racial 

Centro-Oeste 24,9% 57,0% 0,44 

Nordeste 26,6% 69, 6% 0,38 

Norte 27,7% 76,7% 0,37% 



      Fonte: GEMAA 

 Tendo em vista os dados da tabela apontados acima consideramos que é 

indispensável à implementação de ações por meio de tratamento diferenciado, em razão 

da realidade histórica de marginalização social e de outros fatores que potencializam 

desigualdades de oportunidades e, que, portanto dificulta o acesso das classes populares 

a educação superior.  

 

2. A política de acesso à educação superior no PNE 2014-2024 

 

 O Plano Nacional de Educação - PNE é um documento de planejamento que 

traça princípios, objetivos, metas e estratégias para a organização e desenvolvimento de 

políticas públicas educacionais para a educação brasileira e têm função de conduzir a ação 

governamental quanto a intervenção na resolutividade das ações.  

 De acordo com Janete Azevedo (2014, p.267) o plano é:  

 

[...] fotografia de um momento, que se cristaliza em um 

documento, não pode ser concebido como algo estático e sim 

como instrumento capaz de incorporar reconstruções, 

redirecionamentos, no processo almejado de passagem de uma 

situação para outra, ao mesmo tempo que contém a síntese 

possível de distintas perspectivas teóricas que orientam a ação 

política e, por conseguinte, das disputas, tensões e acordos pelos 

quais foi sendo formulado. 

 

 O ano de 2014 tornou-se um marco na história da educação brasileira, depois de 

quase quatro anos em tramitação, foi instituído pela Lei nº 13.005/ 2014, o segundo Plano 

Nacional de Educação – PNE para um período de vigência 2014- 2024.  

 Este PNE é um instrumento de política educacional planejado para o próximo 

decênio e foram definidas 20 metas e 254 estratégias. A ênfase neste PNE é a qualidade 

educacional, meta que não foi atingida anteriormente e está planejada com apropriação 

de outras ações de monitoramento social.  

Sudeste 20,6% 43,9% 0,47% 

Sul 14,7% 21,0% 0,70% 



   Dentre as metas traçadas por este plano destacamos a meta 12, que trata da 

Educação Superior, objeto de nosso estudo.  O PNE propõe que até 2024, a taxa bruta de 

matrícula na Educação Superior deva alcançar 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%(quarenta por cento) 

das novas matrículas, no segmento público. 

 Das 21(vinte e uma) estratégias definidas no PNE na meta 12 destacamos 

aquelas que indicam relevância com temática desse estudo:  

 

[...]12.5. ampliar as políticas de inclusão e de assistência 

estudantil  na educação superior, de modo a reduzir as 

desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e 

permanência na educação superior de estudantes egressos da 

escola pública, afrodescendentes e indígenas; [...]12.9. ampliar a 

participação proporcional de grupos historicamente 

desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a 

adoção de políticas afirmativas, na forma da lei.  

 

 

 O grande desafio da meta  12 é a implementação de forma concomitante com as 

políticas afirmativas de assistência estudantil, que deverá ter a garantia de recursos 

econômicos no orçamento da educação superior.    

 Entretanto os percentuais destinados à efetivação de Políticas Afirmativas 

sofrem interferência ocasionada pela política econômica que oscila conforme as decisões 

no cenário político. Assim, investimentos direcionados a expansão do acesso ao ensino 

superior público, principalmente para atender demandas reprimidas, ainda dependem de 

acordos mediados entre diversos atores sociais.  

 

3. As políticas de cotas étnico-raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia  

 

 A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), recém-criada pela Lei 12.818, 

de 5 de junho de 2013. Tem como inovações incorporadas ao seu Estatuto quatro eixos: 

(a) universidade como instituição educadora; (b) eficiência institucional e acadêmica; (c) 



promoção da educação superior com integração social; e (d) plena abertura à comunidade 

transacadêmica12.  

 A UFSB está situada na região Sul do Estado da Bahia (Litoral Sul, Costa do 

Descobrimento e Extremo Sul). Apresenta uma estrutura de universidade multicampi, 

com sede instalada na cidade de Itabuna (campus Jorge Amado) e mais dois campis, 

localizados em Teixeira de Freitas (campus Paulo Freire) e Porto Seguro (campus 

Sosígenes Costa). 

  A IES iniciou suas atividades acadêmicas em setembro de 2014, sob a 

obrigatoriedade de implementação da Lei de cotas. Traz inovações na arquitetura 

curricular, que está organizada em Ciclos de Formação13, com modularidade progressiva 

(oferecendo certificações independentes a cada ciclo); a implantação do regime letivo 

dividido em três quadrimestres no ano com o primeiro iniciando em fevereiro, o segundo 

em maio e o terceiro em setembro, cada quadrimestre tem em média 72 dias letivos, com 

um intervalo de 15 dias entre cada um deles; e na dimensão de  acesso de estudantes, 

aplica modelo misto, recorte de cotas sociorraciais e regionais.  

 Segundo a Comissão de Implantação da UFSB (Portaria 108/2013/SESu/MEC), 

os requisitos ao processo seletivo ingresso ao Primeiro Ciclo, para o ano letivo de 2014, 

foram  utilizados os escores padronizados obtidos pelos candidatos nas provas do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM/SISU), com reserva de 50% de suas vagas para 

egressos de escola pública, incorporando um recorte étnico-racial equivalente à proporção 

censitária da região, conforme a legislação vigente (PLANO ORIENTADOR, 2014, 

p.55). 

 

3.1. Política de acesso na UFSB: bonificação regional e sociorraciais 

 

 Quanto às políticas afirmativas adotadas na UFSB utilizam-se da reserva 

sociorracial, essas se caracterizam pela junção da reserva social com a racial, ou seja, 

                                                             
12 Comunidade transacadêmica (ex-alunos, membros da sociedade e seus diversos segmentos, os conjuntos 

de relações dos docentes, discentes e corpo técnico, e suas coletividades). 

 
13 Arquitetura curricular na UFSB : oferecerá quatro opções de conclusão do Primeiro Ciclo de Formação: 

a) Curso Superior Tecnológico (CST) ; b) Licenciatura Interdisciplinar (LI) ; c) Bacharelados 

Interdisciplinares( BI) em Grande Área; d) BI em Área de Concentração. 



contempla sujeitos com base em aspectos sociais e características étnico-raciais. 

(MOEHLECKE, 2002). 

 O bônus racial beneficia candidatos com base na etnia e raça (autodeclarados 

pretos ou pardos e aos autodeclarados índios e às comunidades indígenas e quilombolas); 

outro tipo é a reserva social destinada a candidatos egressos de escolas públicas e 

percentual de renda per capita de 1,5 salários mínimo por família.  

 Acrescenta-se que a bonificação regional  é a reserva de vagas para aqueles  

residentes em municípios participantes de consórcios com a UFSB. 

 

a) Os CUNIs :  bonificação regional 

 

  São Colégios Universitários (CUNI)14, é uma forma inovadora de modalidade 

acesso de estudantes.  As vagas supranumerárias (na proporção de 1 para cada 3 vagas 

ofertadas no SISU15) são oferecidas a candidatos residentes  em municípios participantes 

de consórcios  organizados para esse fim específico , que tenham cursado todo o ensino 

médio na rede pública, bem como a indígenas aldeados, quilombolas e assentados 

residentes em localidades, que tenham os CUNIs instalados. Estes terão acesso direto à 

etapa de formação geral (na Rede CUNI ou nos BI/IHAC16), bastando para isso aprovação 

no ENEM17, independentemente de classificação. Nesse caso, o escore ENEM  será 

utilizado como base classificatória num processo seletivo local, coordenado pela UFSB, 

como uma política própria de ações afirmativas. (PLANO ORIENTADOR, 2014, p.41). 

 Nos CUNIs, os estudantes terão acesso a educação superior na modalidade de 

metapresencial18 com suporte toda a estrutura da UFSB, está vantagem possibilita manter 

o estudante em sua localidade, próximo da sua família, podendo continuar exercendo suas 

atividades laborais e os custos de deslocamento para campus serão minimizados.  

 

b) Políticas sociorraciais - entrada geral 

                                                             
14 As faculdades comunitárias serão localizadas em cidades com mais de 20.000 habitantes e mais de 300 

diplomados do ensino médio, utilizando as instalações do sistema público de ensino secundário. 
15  Sistema de Seleção Unificada - SISU/MEC. 
16 BI ( Bacharelados Interdisciplinares) e IHAC( Instituto de Humanidades , Artes e Ciências) 
17 Dispõe sobre a adoção do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 
18 Aprendizagem metapresencial, presença voluntária nas práticas pedagógicas com avaliação e 

acompanhamento presencial. 



  

Figura 1- Política de acesso de estudantes  na UFSB 

 

 

       Fonte: plano orientador. UFSB, 2014. 

 Verifica-se na figura acima, o modelo de acesso é misto. A reserva de vagas para 

estudantes oriundos de escolas públicas está dividida em quatro grupos, denominados  

L1(reserva de vagas  oriundos de escola pública +  renda19 ); L2 ( escola pública + renda 

+ PPI) ; L3 (escola pública + qualquer faixa de renda); e L4 (escola pública + PPI  de 

qualquer faixa de renda).  

 

Tabela 2- Política de reserva de vagas - UFSB 

 

Legenda Tipo de reserva de 

vagas (cotas) 

Percentual 

de vagas 

Percentual 

escola pública 

Percentua

l PPI 

L1 Escola pública +  

renda 

8% 8% ------- 

L2 Escola pública + 

renda + PPI 

28% 28% 28% 

L3 Escola pública  

(qualquer faixa de 

renda) 

6% 6% -------- 

                                                             
19  Conforme lei 12.711/12, Renda  per capita de 1,5 salário mínimo. 



L4 Escola pública + 

PPI(qualquer faixa 

de renda) 

28% 28% 28% 

Total na UFSB Total Escola 

pública 70% 

Total PPI 

56% 

     Fonte: elaboração pessoal dos autores (2015) 

 

 O recorte está distibuido conforme os dados do censo IBGE (2010). O Estado da  

Bahia, que até então possuia a  população total: 14.016.906 habitantes , em termos 

percentuais esta população estava  distribuída da seguinte forma:  pardos: 59, 2% ; pretos: 

17,1% ; indígenas:  0,4%. Correspodendo a um percentual  total  da população PPI20: 76, 

7%. Conforme dito anteriomente a  Lei n º 12.711/12 definiu no mínimo 50%  para escola 

pública e autodeclarados (PPI), no entanto a UFSB ultrapassou  o mínimo  recomendado 

por esta lei nas modalidades de educação pública e  recorte étnico- raciais. 

 Os documentos institucionais da UFSB apontam que a “[...] universidade 

defende equidade no acesso à educação e ao conhecimento, para a construção de uma 

sociedade mais justa e feliz, implantando medidas eficazes que promovam acolhimento e 

permanência de estudantes em situações de vulnerabilidade” (CARTA DE FUNDAÇÃO 

E ESTATUTO - UFSB, 2014, p.9). 

 Apresenta-se uma inovação na política de acesso desta IES. Desde sua criação, 

o principal critério adotado pela Instituição é escola-pública, com a exigência 

diversificada dentro do sistema de cotas: renda, PPI e bônus regional, que exige, do 

candidato ter cursado o ensino médio em escolas públicas credenciadas a UFSB. Porém, 

a renda, não é vista exclusivamente por ter frequentado a escola-pública, pois a 

vulnerabilidade socioeconômica é vista pela declaração de renda apresentada. Contudo 

os critérios adotados pretendem alcançar os jovens socialmente vulneráveis.  Aponta 

Almeida Filho (2007, p.103-104) a reparação pela via da educação é uma obrigação social 

de toda instituição de ensino superior que mereça o nome de universidade. 

 

CONSIDERAÇÕES  

                                                             
20Adotou-se a classificação utilizada pelo IBGE, que inclui pretos, pardos e indígenas na categoria de PPI. 

. 



 

 O estudo realizado evidenciou que a política de acesso implementado na UFSB 

vem atendendo os preceitos legais (ordenamentos de legislações especificas, lei das 

cotas), e está IES, por meio de sua autonomia administrativa e pedagógica adotou uma 

política de acesso mista (cotas sociais, cotas raciais e bônus regional). Ressalta-se que 

estes critérios de acesso  destina-se  somente a entrada do 1º ciclo. 

 A entrada na universidade por meio da Lei de cotas é o primeiro passo para 

inclusão social. No entanto, é preciso manter outras garantias aos estudantes cotistas. 

Sabe-se dos diversos fatores adversos que enfrentam os jovens de classes populares: a 

trajetória escolar de baixa qualidade; a inserção do jovem muito cedo no mercado de 

trabalho, algo que interfere no tempo de trabalho e tempo de escola; a falta de oferta de 

cursos noturnos; alimentação; transporte; a escassez de recursos para participar de 

eventos acadêmicos como congressos; para a compra de livros; dentre outras. 

 Por isso, entendemos que além das cotas, faz-se necessário adotar outras medidas 

afirmativas, ou seja, a criação de programas e ações de permanência. Nesse sentido torna-

se fundamental a garantia de recursos financeiros, provindas de dotações orçamentárias 

para viabilizar a inclusão social junto as IES públicas.  

 Concordamos com Freire (2011, p.15) quando nos convida a pensar “sem o 

mínimo de esperança não podemos sequer começar embate [...]”. Temos a esperança que 

as metas estabelecidas no PNE sejam efetivadas e consolidadas para atender 

principalmente o que determina a Lei de cotas étnico-raciais. O PNE é um plano, que 

necessitará sempre de várias negociações e acordos para tornar-se um documento ativo e 

vivo. Nessa direção, a prática dos agentes públicos é indispensável e deverá ser 

acompanhada e monitorada para que a lei não se torne letra morta ou esquecida. 
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RESUMO: As relações estabelecidas dentro da escola são coerentes com os interesses 

da sociedade capitalista e tem sua organização pautada em princípios burocráticos e 

hierárquicos. Um elemento importante para que isso ocorra, é o da ideia de dominação de 

um homem sobre o outro, bastante difundida ideologicamente, tendo como justificativa a 

necessidade de controle do trabalho para garantir a produtividade e, no caso da escola, 

para garantir a qualidade do ensino.  Verificando a necessidade de compreender melhor 

esses processos materiais e ideológicos utilizados pelo sistema capitalista para sua própria 

reprodução, o presente artigo, apresenta a revisão de literatura sobre o tema gestão escolar 

e disserta sobre o princípio da gestão democrática declarado na legislação educacional 

brasileira. O objetivo é criar um embasamento adequado para análise dos dados que serão 

coletados posteriormente e que terá como foco a compreensão de  como se dão os 

mecanismos de legitimação do poder no cotidiano escolar, identificando as possíveis 

práticas autoritárias no cotidiano escolar diante do “discurso” ou “promoção” da gestão 

Participativa/Democrática.   

PALAVRAS-CHAVE: cotidiano escolar; hierarquia; gestão democrática; sociedade 

capitalista. 

RESUMEN: Las relaciones establecidas dentro de la escuela sean coherentes con los 

intereses de la sociedad capitalista y su organización basados en los principios 

burocráticos y jerárquicos. Un elemento importante para que esto ocurra, es la idea de 

dominación del hombre sobre el otro, ideológicamente muy generalizada, teniendo como 

fondo la necesidad para el control de la obra para asegurar la productividad y, en el caso 

de la escuela, para asegurar la calidad de la educación. Observando la necesidad de 

comprender mejor estos procesos y materiales ideológicos utilizados por el sistema 

capitalista para su propia reproducción, este artículo presenta una revisión de la literatura 

sobre el tema de la gestión escolar y elabora en el principio de gestión democrática en la 

legislación educativa brasileña declarada. El objetivo es crear una base adecuada para el 

análisis de los datos que se recogen más adelante y que se centrará en la comprensión de 



cómo hacer los mecanismos de legitimación del poder en la escuela diaria, identificando 

las posibles prácticas autoritarias en la escuela todos los días en el "discurso" o 

"promoción" de la gestión  participativa.  

PALABRAS CLAVE: escuela todos los días; jerarquía; autoritarismo; sociedad 

capitalista 

SUMMARY: The relationships established within the school are consistent with the 

interests of capitalist society and has your organization guided by bureaucratic and 

hierarchical principles. An important element for this to occur is that of a man's 

domination of idea over the other, widespread ideologically, having to justify the need 

for control of work to ensure productivity and, in the case of school to ensure the quality 

of education. Checking the need to better understand these material and ideological 

processes used by the capitalist system for its own reproduction, this paper presents a 

literature review on school management issue and forth on the principle of democratic 

management stated in Brazilian educational legislation relating it categories power and 

democratic management. The goal is to create a suitable basis for analysis of data that 

will later be collected and that will focus on understanding how to give the power of 

legitimation mechanisms in everyday school life, identifying the possible authoritarian 

practices in everyday school life before the "speech" or "promotion" Participatory 

management Democratic. 

KEYWORDS: everyday school; hierarchy; authoritarianism; capitalist society. 

 

INTRODUÇÃO 

         Este artigo apresenta dados parciais da pesquisa de Mestrado em Educação ainda 

em andamento, que consiste em analisar o caso de uma escola Municipal da cidade de 

São Paulo com o intuito de representar o contexto de Gestão Escolar nesse município.  

Apresentaremos aqui a revisão de literatura sobre o tema, bem como alguns conceitos 

teóricos que fundamentaram a análise (posteriormente) dos dados empíricos colhidos na 

pesquisa de campo. 

         O aspecto das relações pessoais, as formas de autoridade do diretor e as formas de 

tratamento que o mesmo utiliza com os demais funcionários, são questões que pautam as 



conversas dos profissionais da educação. Além disso, existem muitos questionamentos 

quanto à centralização das decisões por parte do diretor.  

       A forma de gerir as atividades humanas e administrativas da escola parecem 

apresentar aspectos contrários aos princípios democráticos de gestão  apontado nos 

documentos federais de normatização. Um dos principais documentos reguladores é a 

LDBN 9394/96 que dentre outras normas afirma em seu artigo art. 3º a obrigatoriedade 

da gestão democrática no ambiente escolar. No Plano Nacional de Educação (PNE/Brasil, 

2001b) não é diferente, quando no item referente aos objetivos está descrito que exista:  

 

Democratização da gestão do ensino público, nos 

estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da 

participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (Brasil, 

2001b).  

  

         O termo gestão democrática aparece também, muitas vezes, nos próprios 

documentos elaborados pela escola e que tem como princípio regerem o trabalho, como 

o PPP - Projeto Político Pedagógico.  

        Sendo assim, a escola (assim como qualquer outra organização humana) possui 

diversas contradições e conflitos, que são reflexos da própria organização hierarquizada 

da sociedade:  

A escola pública, como acontece em geral com as instituições 

numa sociedade autoritária, é organizada com vistas a relações 

verticais, de mando e submissão, em detrimento das relações 

horizontais, de cooperação e solidariedade entre as pessoas. 

(PARO, 2002 p.22)  

 

         Além do mais, esse tipo de modelo autoritário e hierárquico está baseado no tipo de 

administração de empresas que segue o princípio da lógica do mercado. Sabe-se que essa 

lógica visa garantir o lucro por meio do desempenho dos funcionários mantendo o 

controle da produção. A história da administração e suas relações com a administração 

escolar nos demonstram tais aspectos: 

 

Até meados da década de 80, os autores de livros, ensaios e teses 

sobre Administração Escolar (ALONSO, 1976; CARNEIRO 

LEÃO, 1939; LOURENÇO FILHO, 1963; RIBEIRO, 1982) 



utilizavam, como fundamento para suas propostas nesse campo, 

o arcabouço teórico dos vários movimentos que compõem a teoria 

da administração empresarial. O pressuposto, implícito ou 

explícito, desses autores era o de que administrar uma escola é 

tarefa equivalente à administração de uma empresa qualquer. Para 

eles, a escola constitui um empreendimento cuja administração 

não requer nenhuma consideração especial, a não ser, é lógico, 

levar em conta sua matéria-prima – o aluno – que, assim, não pode 

ser confundido com parafuso, prego ou outros objetos do trabalho 

material. (RUSSO, 2004 p.28) 

 

          Após a década de 80 os estudos dessa área passaram a voltar suas atenções para a 

importância de um estudo especifico de administração escolar, pois a escola é um 

ambiente pedagógico e que, portanto, deve estar pautada em princípios pedagógicos de 

administração. 

        Com esses novos estudos e com a mudança de paradigmas nessa área, as formas de 

gestão autoritárias e não democráticas começaram a chamar atenção. 

        Com o título “Gestão Escolar e Democracia: as formas de legitimação do poder no 

cotidiano escolar”, este trabalho volta sua atenção à temática social – mais 

especificamente com a gestão escolar – com o objetivo de analisar as práticas do diretor 

de escola pública compreendendo as práticas do diretor no contexto de “promoção” ou 

“discurso” da gestão democrática.  

       Este trabalho pretende discutir a prática do diretor realizando as discussões e 

as análises por meio das categorias poder, autoritarismo e democracia, estabelecendo uma 

relação direta com as formas de organização da sociedade, fazendo uma crítica às 

estruturas hierárquicas e ao abuso do poder, possibilitando uma reflexão sobre a 

participação coletiva na gestão da escola. Além disso, busca evidenciar as práticas 

explicitas e implícitas da atuação do diretor, pois o discurso, na maioria das vezes, vai ao 

encontro do que a legislação diz e que costuma outorgar a gestão democrática. 

        A educação é um ato eminentemente político e, se a pensarmos sob a 

perspectiva de que é regulada por diretrizes formuladas e implantadas pelos sistemas 

educacionais de ensino oficial, podemos compreender que o posicionamento político e 

ideológico de quem ocupa as esferas de poder do Estado invariavelmente é representado 

na organização desses sistemas. 

A história do Brasil nos mostra claramente o caráter autoritário e conservador no 

qual nossa sociedade foi constituída. Além disso, o Estado, sobretudo em contextos 



ditatoriais, comumente utiliza-se de forças de convencimento pela atuação repressiva, 

ideológica e de propagandas institucionais, quando “mecanismos de adaptação 

dominantes confundem-se com os anseios dos dominados, como armadilhas” (SAVIANI, 

2009, p. 28). A análise crítica de tais mecanismos nos auxilia a entender aquilo que a 

priori parece contraditório, conforme nos alerta Ghanem (2004), que “tanto nos regimes 

totalitários quanto nas situações de fechamento político, pode-se verificar o crescimento 

e até mesmo a cobertura plena dos serviços educacionais oferecidos pelo Estado”, ou 

seja, o que em tese expressa a realização dos anseios pela democratização do ensino 

público. Cabe aqui entender, nesse contexto, que tipo de educação o Estado deseja 

oferecer à população e, sobretudo, qual a finalidade social desse ato político. 

Partindo do pressuposto de que, para a sociedade se estruturar do modo desejado 

pelos interesses dominantes, é preciso que haja reprodução de determinadas condições 

que ocorre nas diversas esferas: econômica, ideológica, cultural, técnica, etc., a escola 

formal – subordinada às políticas educacionais – é um dos ambientes à utilização cuja 

finalidade seja reproduzir. Mais do que a escola, a própria educação, entendendo-a de 

forma mais ampla e sistemática. “Uma importante contribuição demonstrada pelas 

Teorias Crítico-Reprodutivistas é o fato de a escola ser determinada socialmente pelas 

condições nela produzidas.” (SAVIANI, 2009, p.28). 

Ao admitirmos o caráter reprodutivista da escola, podemos explicar o objeto dessa 

pesquisa, na medida em que o autoritarismo dado nas esferas estatais e em suas estruturas 

é reproduzido nas demais esferas e instituições da sociedade, sendo o espaço escolar uma 

dessas instituições. Podemos ainda considerar que o autoritarismo, nessas instituições, 

tem origem nos processos antidemocráticos instituídos pela Ditadura e seu caráter 

cerceador perdura até hoje, mesmo que consideremos viver em um regime democrático. 

Outro ponto a ser compreendido é o próprio curso do processo de 

redemocratização do Brasil, que começou a ter visibilidade política e social a partir de 

1985. Esse processo pode ser observado por um viés diverso daquele que pressupõe este 

momento como uma volta à democracia. Há possibilidade de argumentar que, na história 

do Brasil e particularmente no que se refere à educação, até o momento em que ocorreu 

o golpe de 1964, o país não havia conhecido a democracia nos termos clássicos da 

sociedade capitalista burguesa, sobretudo se tomarmos por parâmetro aquelas praticadas 

nos EUA e em países europeus como França e Inglaterra (HILSDORF, 2003). 



 A análise histórica oferece a contrapartida de verificar que os atos decorrem de 

ações intencionais inseridos em um determinado contexto histórico, onde pressupostos 

políticos/ideológicos levam uma parte do sistema – o Estado – a adotar posicionamento 

esperado de acordo com sua orientação ideológica.  

  Essa pesquisa visa entender a forma como as ações ‘oficiais’ e implícitas se 

aproximam e se distanciam no que diz respeito a práticas de Gestão democrático ou 

autoritário, sendo para isso, necessário compreender e  considerar as condições políticas, 

econômicas e sociais que condicionam a realidade do período e do espaço a ser observado 

nesse trabalho. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura nos ajudará na escola dos conceitos para compor o quadro 

teórico do tema gestão educacional tem gerado extensa bibliografia acadêmica. Em 

pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, posteriormente, no de várias universidades 

brasileiras, podemos constatar um variado conjunto de pesquisas que analisam o tema sob 

os mais diversos aspectos: no contexto das políticas educacionais, na ecologia das 

unidades escolares, nas formas de gestão existentes etc. Entre outros aspectos, a revisão 

da literatura sobre gestão escolar apresenta, com bastante frequência, trabalhos sobre o 

tema gestão democrática. Optamos pela análise de teses e dissertações que discutiam esse 

tema com ênfase nas relações estabelecidas, no interior da escola, entre professores e 

aqueles que desempenham atividades de gestão, buscando compreender como se dá o 

processo de legitimação da autoridade sob o princípio da gestão democrática. 

No repositório virtual de teses e dissertações da Universidade de São Paulo (USP) 

realizamos, no primeiro momento, a busca pelo termo Gestão Escolar, foram encontrados 

80 trabalhos de mestrado e doutorado, produzidos em programas stricto sensu de diversas 

unidades dessa instituição – Educação e Administração; lidos os resumos, selecionamos 

3 para leitura integral por conta da proximidade com a temática do nosso trabalho. Abaixo 

descrevemos tais trabalhos e explicitamos as contribuições que trouxeram para 

desenvolver a presente pesquisa. 

Comecemos pelo trabalho de livre-docência do Professor Júlio Groppa Aquino, 

que tem como título Docência, poder e liberdade: dos processos de governamentalização 



à potencia de existir da escola e foi apresentado no Departamento de Filosofia da 

Educação da Universidade de São Paulo. Trata, em síntese, das questões de poder e 

liberdade docente com base em conceitos de Michael Focault e apresenta alguns conceitos 

que consideramos importante destacar e que, na perspectiva focaultiana, são de extrema 

importância para explicarmos as relações de poder instituídas socialmente e imputadas 

individualmente. Um desses termos-conceitos é o de governamentalização, que está no 

título do próprio de trabalho. “Esse contato entre as tecnologias de dominação sobre os 

outros e as tecnologias de si, eu chamo de governamentalidade.” (FOCAULT, 2004c p. 

324). Utilizando essa citação e estabelecendo relações com a proposta do nosso trabalho, 

podemos dizer que os aspectos trabalhados na obra de Foucault e a abordagem utilizada 

pelo professor Júlio Groppa ajudam na medida em que em visam explicar, por uma 

determinada via teórica (ainda que possa não ser a eleita por nós para realização de nossa 

pesquisa), as relações de poder existentes não só no âmbito do Estado, mas aquelas que, 

no interesse deste trabalho, dizem respeito às micro relações que se estabelecem no 

interior das instituições (família, escola, empresas etc.). Nesse aspecto, os interesses desta 

pesquisa sobre os processos de legitimação do poder no interior da escola se coadunam 

com o trabalho apresentado acima, ainda que busquemos investigar sujeitos distintos.    

          Com o título Gestão Democrática e Gestão Financeira: o programa de 

transferência de recursos financeiros – PTRF – da cidade de São Paulo de 2006 a 2010, 

de Nilson Alves de Souza (2012), essa dissertação defendida na Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo (FE-USP) busca evidenciar as relações existentes entre a 

descentralização da administração da escola e a gestão democrática previstas na LDB de 

1996. O trabalho teve como objetivo investigar e comparar as ações de autonomia 

financeira com as ações propostas no planejamento pedagógico. A pesquisa qualitativa 

foi realizada por meio de análise documental e entrevistas semiestruturadas; a análise dos 

dados se valeu das categorias escola, administração escolar e democracia, conforme as 

teorizações propostas por Norberto Bobbio (2008), Vitor Paro (2001), Maria Vitória 

Benevides (1994) e Coutinho (2000). A pesquisa de Souza contribui com nossos 

interesses de pesquisa na medida em que realiza sua investigação no mesmo universo, o 

da rede pública municipal de São Paulo, e, mais do que isso, apoia-se em alguns de nossos 

referenciais como Vitor Paro, o que nos auxilia no debate da gestão democrática e da 

participação na escola. 



A dissertação A qualidade do ensino na dimensão da Gestão Escolar Democrática: 

um estudo de caso na EMEB Alfredo Naime a partir do INDIQUE, de Thales André 

Silveira Salvetti (2011), defendida no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, estuda a 

administração escolar tomando o aspecto da Gestão Democrática como fator de 

qualidade. Utiliza, para tal investigação, o modelo de avaliação INDIQUE construído em 

parceria entre Ação Educativa, UNICEF, PNUD, INEP e MEC, que estabelece 

parâmetros de avaliação condizentes com as realidades locais de cada unidade escolar, 

ainda que com comparativos mais gerais relacionados a conteúdos/anos. A coleta de 

dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas e não estruturadas, além de 

observações realizadas em reuniões da escola. Esse trabalho contribui com nossa pesquisa 

pelo fato de basear a Gestão Democrática num dos principais autores que debatem 

administração escolar, Vitor Henrique Paro.  Além disso, com o entendimento do que 

vem a ser Gestão Democrática para os diversos atores sociais da escola, podemos definir 

com maior precisão o que não pode ser caracterizado como democrático e o que pode ser 

considerado autoritário.  

Em pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da Unicamp, buscando pelo termo 

Gestão Escolar, foram selecionados 72 trabalhos para leitura dos resumos; desses, dois 

foram lidos na íntegra por aportarem contributos importantes a nossa temática.  

A tese A dualidade do poder na Gestão das escolas internacionais (2001), de Luís 

Eduardo Marques da Silva, defendida na Faculdade de Educação da UNICAMP, trata da 

problemática encontrada em escolas internacionais por possuírem dupla gestão: a de um 

representante do país da mantenedora (estrangeiro) e a de um representante brasileiro. O 

autor aponta as dificuldades que ocorrem tanto do ponto de vista administrativo quanto 

pedagógico por conta dessa forma de exercício da gestão em escolas internacionais e 

aponta a supremacia das decisões tomadas pelos diretores estrangeiros em relação aos 

diretores brasileiros, além de certa subordinação destes e em relação àqueles, ainda que 

tal atitude esteja em desacordo com os próprios regimentos escolares das redes dessas 

escolas internacionais. A tese apresenta diversas teorias e de diversos autores sobre a 

questão do poder, trazendo definições, conceitos e categorias importantes para a nossa 

pesquisa, principalmente no que diz respeito à categoria poder. O autor optou pela análise 

do poder a partir da conceituação de Max Weber, que teoriza sobre as formas que 



revestem de legitimidade o poder de gerar dominação: dominação legal, tradicional e 

carismática. Acreditamos que essas definições irão contribuir também com a presente 

pesquisa, pois assim como o trabalho de Silva (2001), o nosso também pretende analisar 

as formas de legitimação do poder nas relações sociopolíticas no interior da escola, 

diferindo pelo fato de serem escolas de tipos e organizações distintas.           

Democracia e o discurso democrático na gestão escolar: estudo de uma escola de 

aplicação (2011) é a tese de doutorado de Vanderlei Pinheiro Bispo apresentada à 

Faculdade de Educação da Unicamp. Ela trata da questão da democracia na gestão escolar 

e se propõe a avaliar, por meio de entrevistas, observação, análise documental e aplicação 

de questionários, a aplicabilidade da chamada Gestão Democrática, questionando o que 

seria uma prática efetivamente democrática e como por vezes os elementos democráticos 

se iniciam e se encerram no próprio discurso. O autor utilizou a técnica de coleta de dados 

conhecida como observação participante, o que, segundo ele, ajudou na aproximação aos 

diversos momentos das reuniões coletivas na escola (conselho de escola, reuniões de pais 

etc.) e o fez ser mais criterioso, já que essa técnica possibilita um envolvimento maior 

com os sujeitos a serem ouvidos e observados. Além da temática, esse aspecto também 

contribui com o nosso trabalho, na medida em que nos ajuda a observar os limites e as 

possibilidades da observação como técnica de coleta de dados. Pode também servir de 

subsídio para perscrutar a autoridade e o poder autoritário na escola pública dada a análise 

teórica que o autor faz das teorias da democracia, pautadas nos seguintes autores: Joseph 

Schumpeter, Robert Dahl, Jürgen Habermas, Norberto Bobbio e Giovanni Sartori. Isso 

porque, em relação a formas de governo, democracia é o inverso de autoritarismo, e ao 

explicar a democracia podemos identificar o que seriam ações contrárias às formas 

democráticas de gestão.     

A dissertação de mestrado A “tramalidade” do poder no cotidiano da escola, de 

Martha Abraão Saad Lucchesi (1994), defendida no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), trata da questão 

do poder e do autoritarismo do diretor de escola pública. Ela busca estabelecer conexões 

entre a interferência das relações de poder na consolidação do projeto pedagógico. A 

pesquisadora, na coleta de dados, utilizou a observação participante para entender melhor 

essa “tramalidade”, realizando suas análises a partir da conceituação de poder definida 

por Michael Foucault. Achamos importante destacar que o objetivo exposto por Martha 



Lucchesi se aproxima do que orienta nosso trabalho por buscar entender as relações de 

poder no cotidiano da escola. É importante frisar que a pesquisadora também realizou a 

sua pesquisa em uma escola da rede pública de São Paulo, configurando seu trabalho um 

estudo de caso, o que nos indica ser essa metodologia também adequada para análise do 

nosso objeto, embora não tenha sido esta a nossa escolha. A diferença está em que nossa 

pergunta de base, vale dizer, o problema de pesquisa que nos orienta procura discutir as 

formas utilizadas pelos professores para legitimar (questionando ou aderindo) o poder 

dentro da escola.       

A tese Política de Gestão Escolar na Sociedade de Controle, de Gicele Maria Cervi 

(2010), apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação da PUC-SP, trata da 

Gestão Escolar na perspectiva das políticas educacionais. A pesquisa ocorreu em uma 

escola pública da rede estadual de Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Utilizando 

como principais referências os conceitos cunhados por Michael Foucault e Gilles 

Deleuze, ela teve como objetivo analisar a formação dos gestores educacionais (no caso, 

aqueles que ocupam o cargo de diretor) durante um programa nacional de formação para 

diretores escolares chamado Progestão. O autor observa mais profundamente as relações 

estabelecidas entre essas formações e o discurso da gestão democrática e a 

democratização da escola. Por se tratar de uma tese na área das Ciências Sociais a 

pesquisadora atentou para os aspectos das subjetividades e das relações entre os sujeitos 

e o papel que exercem, de certa forma, como prepostos e representantes da vigilância, da 

ordem e do controle do Estado. Dessa forma, a chamada gestão democrática é utilizada, 

segundo esse trabalho, para “disfarçar” os reais interesses de controle e disciplinarização 

dos corpos, buscando os consensos e pulverizando as resistências. Ainda que não 

realizemos a análise por meio da mesma lente teórica, o trabalho de Cervi nos ajuda a 

justificar a relevância dessa temática e conhecer as formas como outras linhas teóricas 

compreendem alguns conceitos e termos também abordados na nossa pesquisa.      

Realizamos também a busca na Biblioteca Digital da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) pelo termo Gestão Escolar. Foram encontradas 

408 documentos, dentre os quais livros, TCCs, Teses e Dissertações. Selecionamos 

apenas teses e dissertações cujos títulos apresentassem questionamentos sobre as relações 

entre as práticas democráticas, as propostas do Estado e o cotidiano da escola.      



A tese Gestão Escolar no Estado de São Paulo: perspectiva democrática ou 

gerencial? Uma análise a partir do relatório dos estudos do SARESP (2010 a 2012), de 

Tânia Cabral de Oliveira (2013), procura verificar qual a perspectiva dominante na rede 

Estadual de São Paulo no que diz respeito à Gestão Escolar e suas práticas. Com 

referencial em Bastos (1999), Paro (2002), Martins (2002), Drabach (2009) e Kléber 

(2009), a pesquisa visa demonstrar o que pais, alunos, professores, funcionários e gestores 

entendem por Gestão Democrática e como o processo de consolidação desse tipo de 

gestão encontra enormes desafios para que seja implantado. Apesar das leis e decretos 

educacionais apresentarem recorrentemente em seus textos o termo Gestão Democrática, 

verificou-se, no estudo de Oliveira (2013), um grande distanciamento entre as práticas 

escolares e esse principio conforme estabelecido nos documentos oficiais. A análise dos 

relatórios do SARESP e a observação da prática levaram a pesquisadora a compreender 

a forma como se estabelecem as relações sob o signo do autoritarismo, que é o que 

pretendemos fazer tendo como foco a percepção dos professores sobre a manifestação e 

legitimação do poder. 

A tese O Imaginário do poder e autoridade e a Gestão Escolar, de Rosa Cristina 

Carvalho Fraiz (2013), apresentada ao programa de pós-graduação da Universidade Júlio 

de Mesquita Filho (UNESP) de Araraquara, trata da questão do imaginário do poder e da 

autoridade de dois representantes importantes nos processos de Gestão Escolar: o Estado 

e o diretor de escola. A pesquisadora trabalha com duas categorias principais para analise 

de seu objeto: o imaginário e o poder/autoridade. Para o estudo do imaginário, busca a 

conceituação em Cornelius Castoriads e Charles Taylor; para o estudo poder/autoridade 

utiliza-se dos conceitos de Pierre Bourdieu, Richard Sennett e Michel Foucault. A 

pesquisadora tem como campo de pesquisa escolas estaduais do município de Araraquara, 

no interior do estado de São Paulo, e escolas de Poços de Caldas, no estado de Minas 

Gerais. Ela justifica essa escolha por ter como um dos principais objetivos traçar um 

panorama do imaginário nessas duas diferentes redes e tem como preocupação como o 

imaginário do poder e da autoridade interferem tanto nas ações do Estado – do ponto de 

vista das políticas públicas – quanto nas ações dos diretores das escolas estudadas. A 

grande contribuição desse trabalho para elaboração e investigação do nosso objeto de 

estudo está justamente nas falas dos diretores sobre as representações que constroem das 

práticas desenvolvidas no cotidiano da escola. Para nós é importante entender como os 



diretores entendem essa questão do poder e como isso tem relação com as questões mais 

amplas e com as próprias exigências que lhes são atribuídas, principalmente por parte do 

Estado.     

A tese Gestão democrática: concepções de diretoras de escolas públicas estaduais 

do município de Lins-SP, de Marcela Evelyn Serra Silva Carceres, defendida no 

programa de Pós-Graduação em Educação da UNESP, trata das diversas concepções 

sobre o que efetivamente seria Gestão Democrática e o entendimento por parte dos 

diretores sobre o termo Democracia. A pesquisa apontou que as diretoras não 

compreendem muito bem o que é democracia e consequentemente o que seria Gestão 

Democrática. Uma das causas para isso, segundo a autora, seriam as práticas de controle 

exercidas pelo Estado em resposta a demandas da sociedade capitalista, e que, sendo 

assim, apesar de a Gestão Democrática ser referenciada e contemplada em grande parte 

da legislação educacional brasileira, os mecanismos que o Estado oferece para as práticas 

de Gestão acabam sendo de cunho burocrático, verticalizado e autoritário, o que acaba 

por “impedir” ações verdadeiramente democráticas. A tese de Carceres nos ajuda a 

identificar as concepções de Gestão existentes e a dar voz aos diretores de escolas 

públicas.        

     Foram encontrados também alguns artigos na base Scielo. A busca foi 

realizada pelo termo Gestão Escolar e foi selecionado 1 para leitura integral. 

     O artigo selecionado, denominado A natureza política da gestão escolar e as 

disputas pelo poder na escola, de Ângelo Ricardo de Souza da Universidade Estadual 

trata de um estudo sobre as disputas de poder no interior da instituição escolar. Para 

discussão dessa temática utiliza-se dos conceitos de Max Weber sobre a legitimação do 

poder e apresenta os antagonismos que existem na escola no que diz respeito a sua 

organização. Uma contribuição importante é a discussão que o autor faz sobre a 

organização formal burocrática da escola e as organizações que são formadas pelos 

grupos de professores e/ou funcionários que se instituem como resistência.   Essas 

organizações, descreve o autor, disputam o poder dentro da escola e tendem a se estruturar 

de acordo com a forma que acreditam ser a melhor, defendendo seus interesses. Além da 

temática desse artigo se assemelhar ao nosso objeto de estudo, Souza (2012) apresenta 

alguns outros autores, como Licínio Lima (2001), que enfatizam a importância de estudar 

a escola não somente sob a perspectiva de uma administração formal, mas considerando 



e estudando a fundo suas organizações informais, ponto esse que pretendemos levar em 

conta em nossa pesquisa.      

As teses, artigos e dissertações apresentadas aqui nos ajudam a compreender a 

relevância do tema de pesquisa na medida em que pretende contribuir para melhor 

entendermos a forma como se dá a gestão escolar e suas manifestações de poder, 

autoritárias ou democráticas.  

 

LEGISLAÇÃO SOBRE GESTÃO ESCOLAR/DEMOCRÁTICA  

        A apresentação da legislação vigente parte do princípio de gestão 

democrática conforme declarado pela primeira vez na Constituição Federal de 1988, em 

seu Artigo 206, inciso VI “Gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. A 

Gestão Democrática da escola tem origem numa Constituição promulgada após um longo 

período de Ditadura Civil Militar no país, como forma de instituir a abertura política da 

sociedade brasileira, baseando-se em princípios democráticos.  A CF/88 declara que o 

Brasil é um Estado Democrático de Direito, tendo entre seus fundamentos a cidadania e 

o direito à participação na gestão pública. 

 Foi a partir dessa declaração que os documentos oficiais referentes à 

educação começaram também a apresentar o princípio de gestão pautado em diretrizes 

democráticas. Como a presente dissertação analisará uma pesquisa de campo realizada 

em uma escola da rede municipal de São Paulo, apresentaremos aqui a legislação 

pertinente ao Munícipio de São Paulo que nos ajudará na discussão e na análise dos dados 

coletados. 

  O primeiro documento que dispunha sobre a carreira dos profissionais da 

educação foi elaborado pela rede municipal de São Paulo após a promulgação da CF/88, 

constituindo o Estatuto do Magistério Municipal (Lei nº 11.229 de 1992). Como podemos 

ver, a data de sua promulgação é anterior à LDBEN de 1996, mas já declarava o princípio 

da gestão democrática: 

Art.1º - Esta Lei dispõe sobre Estatuto do Magistério Público 

Municipal, que tem como princípios:  

 

I - A gestão democrática da Educação;  

II - O aprimoramento da qualidade do 

ensino público Municipal;  

III - A valorização dos profissionais do 

ensino;  



IV - Escola Pública gratuita, de qualidade 

e laica, para todos. .  

Art. 2º - A gestão democrática da Educação consistirá na 

participação das comunidades interna e externa, na forma 

colegiada e representativa, observada a legislação federal 

pertinente. 

 

     A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) 

especificou ainda mais no que consiste a Gestão Democrática da escola pública ao 

declarar, no seu artigo 3º, alguns princípios que indicam, de forma implícita e explicita, 

a valorização da democratização no ambiente escolar como o “pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas” (Inciso III) e “gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” (Inciso I). Dessa forma, ela é responsável 

por regulamentar alguns dos dispositivos constitucionais, reafirmando o princípio da 

gestão democrática e delegando aos sistemas de ensino nacional, estaduais e municipais 

as atribuições que lhe caberiam para garantir seu exercício. No artigo 14, estabelece como 

normas da gestão democrática a “participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola” (Inciso I) e “participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (Inciso II)  

     No que diz respeito à aplicabilidade e à ampliação da participação democrática 

na escola, as normas estabelecidas pela LDBEN de 1996 possibilitaram a ampliação de 

ações e mecanismos que visam garantir a participação de todos os envolvidos no processo 

educativo. Foram depreendidas, da Lei, algumas formas de organização como conselho 

de escola, associação de pais e mestres (APM), assembleias e grêmio estudantil.  O 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) possui diversas publicações sobre a organização 

desses colegiados com intuito de favorecer e estimular a participação efetiva dos 

representantes de toda equipe e comunidade escolar. Tais publicações estão disponíveis 

no site da instituição21 e tratam principalmente da gestão democrática.  

              O Conselho Escolar tem papel importante e de destaque na efetivação da gestão 

democrática da escola por constituir-se: 

[...] como um órgão colegiado que representa a comunidade 

escolar e local, atuando em sintonia com a administração da 

escola e definindo caminhos para tomar decisões administrativas, 

financeiras e político-pedagógicas condizentes com as 

                                                             
21 https://www.mec.gov.br/ 



necessidades e potencialidades da escola. (GRACINDO, 2007, p. 

39) 

 

 A Lei do Estatuto do Magistério Municipal (11.229/92) sofreu alterações que 

atualizaram a nomenclatura para Estatuto dos Profissionais da Educação do Ensino 

Municipal de São Paulo. A última atualização ocorreu em 2007 pela Lei nº 14.660, na 

qual estão contidos os artigos 116 e 117 que dispõem sobre a garantia do direito à 

organização estudantil e a especificação do funcionamento do Conselho Escolar, fixando 

os campos de participação que podem ter no âmbito da organização da escola. Ao 

realizarmos a leitura integral do artigo 117 sobre Conselho de Escola, podemos observar 

que ele deixa claro seu poder deliberativo e garante a participação de todos os segmentos: 

professores, gestores, alunos, pais ou responsáveis pelos alunos e representantes da 

equipe de apoio, sendo o diretor membro nato.    

Além do Conselho, um dos importantes instrumentos de exercício da democracia 

na escola é o Projeto Político Pedagógico (PPP), documento que norteia o planejamento 

das ações pedagógicas escolares e que contém as diretrizes políticas e pedagógicas 

planejadas por seus profissionais e pela comunidade local. Foi concebido para ser 

construído coletivamente, tornando-se um instrumento importante de participação tanto 

no que diz respeito ao conteúdo quanto ao seu próprio processo de construção. 

  Recentemente, em 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE  nº 

13.005/2014), que traça metas e define estratégias para todos os níveis e modalidades da 

educação até 2024: pedagógico, estrutural e administrativo. A meta 1922 diz respeito à 

gestão democrática e estabelece estratégias para que seja efetivada no prazo de dois anos. 

Os objetivos principais dessas ações envolvem desde a disponibilização de recursos 

financeiros advindos da União a estados e municípios, para concretização de ações 

democráticas, até a ampliação e incentivo à criação de grêmios e associações de pais, 

inclusive com garantia de espaço físico na escola para o funcionamento desses colegiados. 

   Outro tema apontado no PNE 13.005/2014 e que também é indicado por diversos 

autores como um importante instrumento para ampliação dos processos de gestão 

democrática trata da forma de admissão do diretor de escola. Atualmente existem diversas 

formas de admissão, sendo as principais: 

                                                             
22 Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2(dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da 

educação, associada a critérios técnicos de mérito desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, 

no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument


I. por nomeação: quando o diretor é escolhido e indicado politicamente pelo 

poder executivo, configurado como cargo de confiança; 

II. por concurso público: por meio de prova classificatória na qual o 

candidato, ao passar no concurso, torna-se efetivo no cargo; 

III. por eleição: o diretor é escolhido pela comunidade escolar por voto 

representativo, direto ou por listas tríplices ou plurinominais.  

 Para muitos teóricos que estudam a gestão escolar, a forma mais democrática de 

admissão de um diretor seria por meio da eleição. Vitor Henrique Paro é um dos 

estudiosos de administração escolar no Brasil que defende que, para que se efetive a 

gestão democrática, os cargos de diretor de escola sejam ocupados por meio da eleição. 

Acredita também que outras formas de admissão como concurso público, por exemplo, 

desfavorecem processos democráticos e consequentemente favorecem tomadas de 

decisão unilaterais que desconsideram o todo da escola.  

O sistema de escolha do diretor é democrático apenas do lado dos 

candidatos ao cargo, com (certa) igualdade de oportunidades para 

quem, atendendo a pré-requisitos mínimos de formação 

acadêmica e exercício do magistério, pode prestar um concurso e, 

sendo aprovado, escolher uma dentre as várias unidades 

disponíveis. O diretor escolhe a escola, mas nem a escola nem a 

comunidade podem escolher o diretor. (PARO, 2002 p. 23)  

 

Como vimos, diversas formas de admissão são utilizadas para escolha do diretor 

escolar. Isso parece indicar que para que se efetive uma gestão democrática, é necessário 

que a figura central da gestão, o diretor, tenha um perfil que permita o compartilhamento 

das decisões e a participação dos demais membros da comunidade escolar, entendida aqui  

como composta por pais ou responsáveis, alunos, funcionários da equipe de apoio, 

professores e coordenadores pedagógicos. Não constitui garantia de gestão democrática, 

mas, em linhas gerais, parece poder facilitar o processo de participação dos sujeitos 

interessados na escola, segundo os autores que defendem essa proposta. Na rede estudada 

(Prefeitura do Município de São Paulo) a maioria dos cargos de diretor são ocupados por 

meio do concurso público o que, parece nos indicar, uma das razões pelas quais as 

questões do poder interfere na fruição das relações intra escolares.   

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA: UMA BREVE APROXIMAÇÃO COM A 

PRÁTICA 



 A escola onde realizaremos a pesquisa é uma EMEF – Escola Municipal de 

Ensino Fundamental e está localizada na Região Norte de São Paulo, no bairro Vila Nova 

Cachoeirinha fazendo parte da Diretoria Regional de Ensino Freguesia do Ó/ Brasilândia. 

Utilizaremos nomes fictícios para representar a escola e as pessoas entrevistadas.  

A EMEF Visconde de Sabugosa foi selecionada dentre milhares instituições por 

apresentar histórico de denúncias por parte de alguns profissionais que lá trabalharam 

sobre as atitudes autoritárias da diretora.  

A partir dessa seleção, solicitei autorização na própria escola para iniciar as 

observações e as coletas de dados, a qual me foi concedida. A ideia, a princípio seria 

analisar as práticas autoritárias da direção ouvindo apenas os funcionários. Mas ao longo 

do percurso do mestrado, dos conceitos apreendidos, das disciplinas e das orientações, foi 

necessária uma reestruturação dos objetivos de pesquisa, já que a primeira questão que 

me foi colocada foi quanto à validade cientifica de uma pesquisa que apresenta apenas 

um lado de um conflito/problema, retirando dessa analise o caráter dialético proposto pelo 

próprio trabalho.  

Além disso, o tema do nosso estudo é a Gestão Escolar e mais especificamente as 

praticas gestacionais e dizem respeito ao cargo ocupado e não especificamente um estudo 

sobre a pessoa que ocupa esse cargo(um estudo que poderia ser feito na área da psicologia, 

por exemplo). Ou seja, a ideia é compreender como e por que a investidura no cargo de 

gestão e mais especificamente de diretor, caracteriza um status quo que parece “permitir” 

certas ações consideradas autoritárias ainda que o discurso esteja pautado em aspectos 

democráticos.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        A partir da observação prévia e das análises documentais já realizadas, os resultados 

parciais obtidos nos mostram que a forma como a rede municipal se estrutura 

hierarquicamente  contribui muito para ações autoritárias por parte do diretor de escola.  

        As principais características encontradas se apresentam de forma implícita, nas 

pequenas manifestações e decisões tomadas no cotidiano escolar. Ao realizarmos um 

breve questionamento sobre as razões desses resquícios de autoritarismo, podemos dizer 

que o exercício de poder e as formas como se manifestam tem origem no constructo 

histórico-social do nosso pais. A ditadura militar instaurada na década de 60 e as formas 



como a sociedade se adequou a tal processo, parece ainda reverberar nas diversas 

organizações sociais e na forma como essas encaram a questão da autoridade, do poder e 

do controle social, questões essas que serão analisadas com maior profundidade no 

decorrer da pesquisa.   
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 Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre as vozes e contra-vozes colocadas pelas 

políticas de expansão de matrículas e acesso na educação superior. Tal análise será 

realizada tomando como objeto o caso da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) que busca a integração entre o Brasil e os países 

membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP (Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal e Timor-Leste) tendo 

como foco os países africanos. As questões que orientam a investigação são: os discursos 

que compõem a UNILAB promovem caminhos de descolonização de acesso à educação 

superior? Os critérios de acesso atendem princípios de um modelo de universidade 

popular? Nosso ponto de partida é o desenho da demanda social efetivado pelo acordo de 

integração, ou seja, a mudança do perfil de acesso de estudantes brasileiros e também de 

outros países. A discussão deu-se por meio do Plano de desenvolvimento Institucional-

PDI da UNILAB, o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024, a meta 12 e suas 

estratégias. Nesse sentido, observamos que os critérios aplicados de acesso nesta IES são 

distintos e os discursos presentes nesta universidade quanto à política de expansão de 

matrículas e de acesso de estudantes aponta um novo modelo de universidade.  O trabalho 

traz elementos para o debate do planejamento da política de expansão, acesso, 

interiorização e internacionalização na educação superior sob a luz do PNE.  

 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação 2014-2024. UNILAB. Expansão. Acesso. 
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INTRODUÇÃO  

 O Processo de Bolonha é resultante da Declaração de Sorbonne, assinada em 

1998, por ministros responsáveis pelo Ensino Superior de países como Alemanha, França, 

Itália e Reino Unido que defendiam a compatibilização e coerência entre os sistemas 

europeus. No entanto, a Declaração de Bolonha só foi assinada em 1999, por ministros 

de 29 países, incluindo Portugal, criando, a partir disso, um Espaço Europeu de Ensino 

Superior até 2010.  

 Nesse sentido, contribui com a implantação de uma política educacional 

universitária comum aos estados membros da União Europeia e outros, somando 45 

países, com o objetivo de construir um espaço de educação superior coerente, compatível 

e atrativo para seus estudantes e de outros continentes além do aumento da 

competitividade e mobilidade do Ensino Superior Europeu. O objetivo é igualar os 

sistemas universitários nacionais equiparando graus, diplomas, títulos universitários, 

currículos acadêmicos e elegendo programas de formação contínua reconhecíveis por 

todos os seus Estados membros.  

 A influência do Processo de Bolonha ultrapassa os limites do continente europeu 

e chega ao Brasil num contexto político que contempla a gestão do governo de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) sob os impactos da globalização e de um ensino superior que 

“moderniza-se” com a educação à distância em conformidade com a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB 9.394/96), aprovada em 1996, e que traz, pela primeira vez, capítulos 

específicos sobre a educação superior brasileira. O primeiro governo de Luis Inácio Lula 

da Silva, a partir de 2003, por meio das mudanças possibilitadas com a LDB sobre o 

ensino superior promove uma discussão sobre “a reforma universitária” em tempos de 

democracia (BASTOS, 2007).  

 A promoção da inclusão social e a integração regional por meio do conhecimento 

e da cooperação solidária oportunizaram a interiorização da educação superior bem como 

a responsabilidade regional para a instalação de novos campi universitários.  Conforme 

apontam Rocha e Vaidergorn (2010), 

Há indícios da influência do Processo de Bolonha no Brasil, pois 

em 2008 o Governo Federal divulgou a intenção de desenvolver 

uma política educacional de natureza supranacional com a criação 

de quatro universidades públicas federais, comprometidas com a 

promoção da inclusão social e da integração regional por meio do 

conhecimento e da cooperação solidária. São elas: Universidade 
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Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), localizada em 

Foz do Iguaçu (Paraná); Universidade Federal da Integração 

Luso-Afro-Brasileira (UNILAB), sediada em Redenção (Ceará), 

e a Universidade Federal da Integração da Amazônia Continental 

(UNIAM), localizada em Santarém (Pará) e por fim, a 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). (p.03) 
 

 A expansão do ensino superior no Brasil apresenta um novo marco a partir de 

2003, em atendimento ao disposto pelo Plano Nacional de Educação (PNE – Lei 

10.172/2001), que estabeleceu o provimento da oferta da educação superior para, pelo 

menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, até o final da década. Em 

conformidade, a primeira fase do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de 

abril de 2007, eleva o número de municípios atendidos pelas universidades que passou de 

114, em 2003, para 237, até o final de 2011. Desde o início da expansão foram criadas 14 

novas universidades e mais de 100 novos campi que possibilitaram a ampliação de vagas 

e a criação de novos cursos de graduação. 

 Dentre estas universidades criadas neste contexto do Processo de Bolonha, 

chama nossa atenção a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB) que atende às integrações regional, localizada em Redenção e 

Acarape (CE) e São Francisco do Conde (BA), e internacional com países da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal e Timor-Leste.  

 

1. Perspectivas de interiorização da UNILAB: caminhos para expansão e inclusão  

 A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB) foi criada pela Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, e instalada em 25 de 

maio de 2011. Está localizada nos estados da Bahia, município de São Francisco do 

Conde, e do Ceará, municípios de Redenção e Acarape. Busca a integração entre o Brasil 

e os países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP (Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal e Timor-

Leste) tendo como foco os países africanos. Além disso, com o objetivo de promover o 

intercâmbio entre professores e estudantes e programas nas áreas de ensino, pesquisa e 
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extensão, a China também começa a integrar esta instituição, a partir de novembro de 

2012, com convênios firmados com a Universidade de Macau e a Zhejiang Normal 

University e, em março de 2013, firma convênio com o Instituto Politécnico de Macau. 

 A UNILAB busca oferecer condições para que a oferta de ensino alcance regiões 

do continente africano, segundo mais populoso do planeta e o terceiro mais extenso. Tem 

mais de 30 milhões de km², cobrindo 20,3 % da área total da terra firme e mais de 800 

milhões de habitantes em mais de 50 países, representando cerca de um sétimo da 

população do mundo. 

 Desta forma, esta IES busca contribuir com os processos de integração e 

internacionalização do ensino superior. Para isso, conta com corpos docente e discente 

provenientes não só das várias regiões do Brasil, mas também de outros países, além do 

estabelecimento e execução de convênios temporários ou permanentes com outras 

instituições da CPLP, desenvolvimento regional com os intercâmbios cultural, científico 

e educacional da região. De acordo com Nilma Lino Gomes, ex-reitora da UNILAB,  

A consolidação dessa função acadêmica e política esperada da 

Unilab exige de todos nós uma postura atenta e em sintonia com 

a consciência dos direitos dos coletivos sociais, étnicos, raciais, 

de gênero e diversidade sexual, tanto na nossa sociedade quanto 

na especificidade das sociedades africanas e dos outros países 

com os quais a Cooperação Sul-Sul se realizar. No caso da 

comunidade negra brasileira e africana essa postura implica no 

direito à sua história, memória, cultura, identidade, 

conhecimentos e valores (UNILAB, 2013, p. 103). 

 

 Nesse sentido, o discurso da ex-reitora aponta caminhos para uma inclusão social 

que ultrapassa fronteiras locais, regionais e internacionais na construção de lugares para 

os excluídos e subalternizados historicamente no reconhecimento da sua identidade com 

vistas a uma emancipação para um ser mais. De acordo com Benincá e Santos: 

 

Trata-se de uma condição fundamental para o exercício do 

diálogo, a democratização das relações e a efetiva assunção dos 

direitos sociais, constituindo um princípio que vem de encontro 

ao caráter excludente e elitista que marca a tradição histórica da 

universidade brasileira (2013, p. 55). 

  

 A integração de países africanos, Brasil e China redimensiona o caráter popular 

de universidade apresentando uma proposta que viabiliza a diversidade de estudantes na 
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UNILAB sendo que “a metade dos estudantes é composta por jovens residentes no Brasil 

e a outra metade é selecionada por meio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

– CPLP, especialmente africanos, e da Região de Macau” (PDI, 2013, p. 18). 

 Assim, esta proposta apresenta-se como uma valorização dos diferentes e da 

diferença nas dimensões cultural, social, religiosa e econômica na construção de sujeitos 

capazes de dialogar e relacionar as diversas culturas.  

 

Mignolo (2010, apud Tavares, 2013, p. 63) os obstáculos à 

construção de um outro modelo de educação superior, mais 

equitativo, que inclua a diversidade cultural e contribua para o 

“viver bem” estão ligados a uma história construída a partir de 

esquemas herdados das relações coloniais e neocoloniais, 

entraves a qualquer processo de ruptura com um passado marcado 

pelo eurocentrismo e pela colonialidade do poder, da economia, 

do conhecimento, do ser, da sexualidade, do gênero como 

reflexos da amplitude do processo de colonização.  

 

 

1.2. Os critérios de acesso à UNILAB 

 

 A política institucional de acesso à educação superior para estudantes brasileiros 

estruturada pela UNILAB dar-se-á pela Resolução23 22/11 que trata da única forma de 

acesso por meio do SISU (Sistema de Seleção Unificada), do Ministério da Educação. O 

critério adotado por este sistema segue as diretrizes do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) considerando a nota de corte obtida pelo candidato.  

 A UNILAB, instalada em 2011, contou com sua primeira edição em 2012 por 

meio do Edital nº 002/2012 que trata da seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas 

por meio do SISU com base nos resultados obtidos no ENEM. Além disso, amplia o 

atendimento por meio da política afirmativa atribuindo um bônus de 10% sobre a nota 

obtida no ENEM 2011 aos candidatos que cursaram os três anos do Ensino Médio em 

escolas públicas.  

                                                             
23  Resolução N° 22/11 Conselho Superior Pro Tempore. Dispõe sobre a adoção do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM e sobre o ingresso no Sistema de Seleção Unificada - SISU/MEC, para seleção e 

ocupação das vagas dos cursos de graduação disponibilizadas pela UNILAB. 
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 A partir de 2013, acrescenta-se aos critérios de acesso a implementação da Lei 

nº 12.711/201224, conhecida como a Lei de Cotas. O gráfico abaixo exemplifica como o 

cálculo da reserva de vagas foi redimensionado de acordo com as especificidades desta 

IES em conformidade com a lei obedecendo às categorias acesso: escola pública, renda 

per capita de 1,5 salário mínimo e autodeclaração de pretos, pardos e indígenas. 

 

Cálculo de vagas na UNILAB 

 

       Fonte: http://www.unilab.edu.br/reserva-de-vagas-sisuunilab/ acesso 25 out 2015 

 O acesso para estudantes brasileiros obedece ao percentual de 50% das vagas 

dos cursos de graduação. Dentre estas, as reservadas para estudantes cotistas atinge um 

percentual de 25% (UNILAB, 2013, p. 42). Nessa perspectiva, as categorias são divididas 

                                                             

24 Art. 1o  As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, 

em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio 

em escolas públicas (grifo nosso). 

Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) 
deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-

mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita (grifo nosso). 

Art. 3o  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1o desta Lei serão 
preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo 

igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 

segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (grifo nosso). 

 

http://www.unilab.edu.br/reserva-de-vagas-sisuunilab/
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em L1: renda familiar bruta per capita igual oi inferior a 1,5 SM e que tenha cursado o 

Ensino Médio (EM) integral em escola pública (EP); L2: autodeclarados pretos, pardos e 

brancos + L1; L3: independentes da renda que tenha cursado EM integral em EP; L4: 

autodeclarados pretos, pardos e brancos, independente da renda e que tenha cursado EM 

integral em EP (Edital, 2013). 

 A UNILAB começa a estruturar uma identidade também étnico-racial por meio 

da implementação de cotas e da representação da pesquisadora de ações afirmativas que 

assume a reitoria da instituição, em 2013, professora Nilma Lino Gomes. Nesse sentido, 

é inerente à sua missão atuar com direitos coletivos sociais, étnicos e raciais, de gênero e 

diversidade sexual marcados, ao longo da história, por políticas de desigualdade e 

discriminação tanto no Brasil quanto na especificidade das sociedades africanas e dos 

outros países com os quais a Cooperação Sul-Sul. Estudos de Silva apontam que 

[...] numa sociedade em que a cor constitui um poderoso 

mecanismo de estratificação social, a política de cotas raciais é 

mais do que um direito, tornando-se uma obrigação, por questão 

de justiça histórica, além de, num sentido subjetivo, mas com 

imponderáveis repercussões práticas, representar o 

reconhecimento e a assunção de uma identidade afrodescendente 

na clave da positividade, na medida em que leva o negro a se 

afirmar e a se posicionar socialmente como tal (SILVA, 2015). 

 A política de acesso da UNILAB, desde a sua constituição, expande a sua 

territorialidade por meio da mobilidade acadêmica local e internacional calcada na 

parceria com países da África e Brasil. Nesta perspectiva, os critérios para estudantes 

estrangeiros25 atendem outras definições estabelecidas em editais específicos conforme 

Edital n° 003 – UNILAB (2012): 

[...] 4.1 As Missões Diplomáticas brasileiras, nos respectivos 

países de origem dos candidatos, encarregar-se-ão da recepção 

dos documentos exigidos, inclusive o histórico escolar do Ensino 

Médio (Secundário), cursado pelo estudante, e uma Redação, 

escrita de próprio punho (no ato da inscrição, com base em tema 

proposto pela Comissão de Seleção; 4.2 As candidaturas serão, 

posteriormente, submetidas a uma Comissão de Seleção no 

                                                             
 
25 Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e cria o Conselho 

Nacional de Imigração.  
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Brasil, composta por professores dos diversos cursos ofertados, a 

ser designada pelo reitor da Unilab; 4.3 A seleção constará da 

análise do histórico escolar do candidato, para atribuição de uma 

Nota do Ensino Médio (NEM), e da correção da Redação.  

apresentadas nas Missões Diplomáticas brasileiras, nesses países, 

sendo o Processo Seletivo, de responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Graduação da Unilab, realizado por uma Comissão nomeada pelo 

Reitor. 

 

 A diversidade de estudantes brasileiros e estrangeiros, no cenário desta IES, 

costura uma rede intercultural e solidária que contribui com o fortalecimento 

internacional permitindo a realização de ações e intervenções de apoios técnico, 

acadêmico e humanitário. Além disso, a ampliação e a valorização da cultura dos países 

africanos, por meio da Cooperação Sul-Sul, constrói lugares de atuação de sujeitos 

historicamente marginalizados e subalternizados. 

 

2.PNE: Contra-vozes em debate na Educação Superior 

 

 O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, criado pela Lei nº 

13.005/2014, traz importantes instrumentos para planejar as políticas públicas do setor. 

Resultado de um intenso debate entre os diversos atores sociais e o poder público onde 

estão definidos os objetivos e metas para o ensino. O hiato entre 2010 e 2014, período em 

que tramitou a redação final do documento, foi atravessado por vozes e contra-vozes na 

discussão de interesses dos setores públicos e privados para a definição de metas e 

estratégias. A presidente Dilma Rousseff envia ao congresso o projeto de lei de criação 

do PNE, no ano de 2010, por meio da emenda 33/2010 justificando a redução de metas: 

 

A EM nº 33/2010 criticou o PNE 2001-2010 por sua estrutura 

baseada no tripé “diagnóstico-diretrizes-metas”, na medida em 

que as metas vinham desacompanhadas das estratégias 

necessárias para seu cumprimento. Além disso, explicou a opção 

pela redução a vinte metas, acompanhadas pelas estratégias, 

como forma de favorecer o engajamento da sociedade civil e o 

controle social na execução do plano, fundamentais para seu 

sucesso (PNE, 2014, p. 15).  

  

 Os norteadores do PNE apontam caminhos para ampliar o atendimento em todos 

os níveis da educação – infantil, básico e superior – a serem executados nos próximos dez 
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anos. Aqui, chama-nos a atenção à educação superior que, desde sua origem, atende à 

uma pequena parcela da sociedade inserida em modelos de universidade elitista e 

excludente que, ao longo da história, definiu critérios para engrossar a camada de 

marginalizados e subalternizados.  

 A diretriz “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 

da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação” passa a ser um desafio 

de monitoramento dos atores públicos, Ministério da Educação, Comissão de Educação 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação e Fórum 

Nacional de Educação, à execução de políticas de expansão, interiorização e 

implementação de ações afirmativas que possam contribuir para diminuir o déficit de 

acesso ao ensino superior.     

 O novo Plano, por ter legitimado o investimento de 10% do PIB em educação, 

representa um campo de luta envolvendo decisões políticas, sociais e econômicas na 

redistribuição de recursos para cumprimento das metas.  O atendimento à meta 12 busca 

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para cinquenta por cento e a taxa 

líquida para trinta e três por cento da população, de dezoito a vinte e quatro anos, 

assegurando a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, quarenta por cento das 

novas matrículas no segmento público. Sob esta ótica, faz-se necessário implementar  as 

ações definidas nas estratégias:  

 

12.1. otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de 

recursos humanos das instituições públicas de educação superior, 

mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e 

interiorizar o acesso à graduação; 12.2. ampliar a oferta de vagas, 

por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação 

superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, 

considerando a densidade populacional, a oferta de vagas 

públicas em relação à população na idade de referência e 

observadas as características regionais das micro e mesorregiões 

definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), uniformizando a expansão no território 

nacional; 12.9. ampliar a participação proporcional de grupos 

historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive 

mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei; 12.10. 

assegurar condições de acessibilidade nas instituições de 

educação superior, na forma da legislação; 12.12. consolidar e 

ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 

docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito 
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nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da 

formação de nível superior; 12.16. consolidar processos seletivos 

nacionais e regionais para acesso à educação superior como forma 

de superar exames vestibulares isolados (PNE, 2014, p. 73-75). 

 

 

 A inserção da UNILAB nas reflexões acerca do PNE poderá encontrar desafios 

no que diz respeito à execução da interiorização e internacionalização, por meio das 

mobilidades estudantil e docente, que requer uma soma expressiva de recursos para 

ampliar a estrutura física e os recursos humanos mediante ações planejadas e coordenadas 

no PDI desta IES.    

 A meta 20, que trata dos recursos financeiros, garante a condução de outras 

metas nas perspectivas de avanço para a educação brasileira contemplando as dimensões 

da universalização e ampliação do acesso, qualidade e equidade. Contudo, ainda 

permanece o desafio de direcionar recursos para uma educação superior pública voltada 

às camadas da população excluídas por processos de acessibilidade com a oferta 

insuficiente de vagas nas IES federais. 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O olhar direcionado para a discussão de acesso à educação superior na UNILAB 

iluminou as fronteiras que sustentam o debate de um outro modelo de universidade 

“popular”. Para tanto, considera-se como um dos princípios, que orienta um “fazer 

diverso”, o acesso e a mobilidade de estudantes que contribuem para uma diversidade 

cultural e construção de relações interculturais podendo redimensionar a formação 

acadêmica no contexto do Brasil e dos países parceiros.  

 Assim, os discursos ecoados dos documentos da UNILAB propõem caminhos 

de descolonização do acesso à educação superior por meio das políticas adotadas. No 

entanto, a efetivação destas propostas está atrelada à falta de autonomia financeira 

inserida em um formato de educação superior no Brasil inspirado em modelos europeus 

e americanos com o objetivo de mercantilizar o ensino superior. 

 Em outras palavras, o PNE é um instrumento que possibilita o planejamento de 

ações voltadas à garantia de uma educação inclusiva e solidária nas dimensões social, 
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cultural e econômica. Nesse sentido, o debate é contínuo no processo de planejamento de 

políticas de expansão, acesso, interiorização e internacionalização na educação superior. 
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RESUMO 

O presente artigo discute criticamente a formação inicial e continuada dos docentes, 

dando ênfase à formação continuada e sua importância para o desenvolvimento 

profissional. Para isso, buscou-se realizar um estudo junto a docentes e coordenador de 

uma escola da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Teresina-PI, e a 

análise dos dados obtidos na pesquisa foi feita com base em aportes teóricos de estudiosos 

que tratam da matéria e na experiência acumulada na prática pedagógica, evidenciando a 

necessidade da formação continuada dos docentes, sobretudo da EJA. A pesquisa tem 

como objetivo geral refletir criticamente sobre a formação continuada dos docentes e sua 

importância para o desenvolvimento profissional, na utilização de práticas pedagógicas 

atualizadas. E como objetivos específicos: analisar a concepção de docentes sobre 

formação continuada e as implicações na sua prática docente, além de desvelar a 

formação que os professores têm no campo da EJA, bem como se a formação recebida 

contemplou o currículo da EJA. Os resultados destacam a necessidade de uma constante 

atualização por meio da formação continuada; de uma oferta das universidades e 

instituições de educação superiores de cursos voltados para EJA e, além disso, dos 

currículos dos cursos superiores voltados para a licenciatura contemplar a EJA. Portanto, 

a formação continuada, na EJA, é de suma importância para um ensino diferenciado e 

atualizado.  

Palavras-chave: Formação continuada. Práticas pedagógicas. Currículo. Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

ABSTRACT 
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This article critically discusses the initial and continuing training of teachers, with an 

emphasis on continued education and its importance for professional development. For 

this, we tried to carry out a study with teachers and coordinator of a school Youth and 

Adult Education (EJA) in the city of Teresina-PI, and the analysis of data obtained in the 

survey was based on theoretical contributions of scholars They are dealing with the matter 

and accumulated experience in pedagogical practice, highlighting the need for continuing 

education of teachers, especially in adult education. The research has the general 

objective critically reflect on the continuing education of teachers and its importance for 

professional development, the use of updated teaching methods. And the following 

objectives: to analyze the conception of teachers on continuing education and the 

implications for their teaching practice, as well as unveil the training that teachers have 

in the field of adult education, as well as the training received included the curriculum of 

adult education. The results highlight the need for constant updating through continuing 

education; an offer of universities and higher education institutions of courses focusing 

on adult education and, in addition, the curricula of higher education aimed at 

undergraduate contemplate the EJA. Therefore, continuing training, adult education, is 

very important for a differentiated and updated education. 

 

Keywords: Continuing Education. Pedagogical practices. Curriculum. Youth and Adult 

Education. 

 

INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação com a formação de professores, em especial com os da 

EJA, constitui-se um dos grandes avanços nas últimas décadas. Essa temática tem 

demonstrado quão complexa é a profissão docente e as especificidades das práticas da 

EJA. 

As preocupações mais gerais concentram-se nos processos de construção e 

reconstrução do conhecimento profissional, ou seja, na formação continuada, exigindo da 

escola uma mudança quanto ao seu papel com relação à qualificação de quem nela ensina. 

O estudo sobre a formação continuada dos docentes foi desenvolvido partindo de 

um estudo de caso etnográfico realizado em uma escola da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), no município de Teresina-PI, tendo como participantes professores e coordenador 
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pedagógico. O objetivo do estudo é refletir criticamente sobre a formação inicial e 

continuada dos docentes, dando ênfase à formação continuada, sua importância para o 

desenvolvimento profissional. Para isso, buscou-se responder aos seguintes 

questionamentos: qual sua concepção sobre formação continuada? Quais as formações 

que você possui no campo da EJA? De que forma a formação continuada contribui para 

a melhoria de suas práticas pedagógicas? Na formação recebida, contemplou-se o 

currículo da EJA? 

Este trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: introdução, onde são 

discriminados os passos a serem seguidos no decorrer do trabalho; o primeiro capítulo 

trata da escola como espaço de significação do ser professor, considerando esse espaço 

como importante no processo de formação; o segundo capítulo apresenta considerações 

preliminares sobre a formação inicial e continuada dos docentes e sua importância para o 

crescimento profissional e pessoal, procurando conceituar esses dois tipos de formação; 

no terceiro capítulo é feita uma discussão sobre a formação continuada na legislação 

educacional, destacando a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), Lei nº 9.394/96, 

e o Plano Nacional da Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014; no quarto capítulo será 

apresentada e discutida a metodologia, mostrando o desenvolvimento da pesquisa; em 

seguida, no quinto capítulo, apresentam-se os resultados e discussões tomando como base 

as análises sobre as práticas pedagógicas relacionadas com a formação adquirida ao longo 

da carreira docente que favorecem o processo ensino-aprendizagem dos professores da 

EJA com qualidade, faz-se uma abordagem sobre a existência de um currículo que 

contemple nos centros formadores a EJA na formação de docentes, por fim as 

considerações finais.  

Assim, no primeiro capítulo, é apresentada a escola como espaço de significação 

do ser docente, destacando-a como um dos lócus de formação docente. 

 

1 A ESCOLA COMO ESPAÇO DE SIGNIFICAÇÃO DO SER DOCENTE 

 

Ao discutir a formação de professores é imprescindível considerar a natureza da 

atividade docente, dada sua complexidade. Historicamente, a escola foi concebida, na 

Idade Média, como o lugar do ócio, para onde as classes afortunadas se dirigiam para as 

atividades assistemáticas, para as sociabilidades, para o prazer, porque os nobres não 



180 

 

precisavam trabalhar. Posteriormente, devido às configurações socioeconômicas e 

culturais pelas quais a sociedade passou, essa escola medieval perdeu sua razão de ser. 

           A escola, na contemporaneidade, sobretudo, a sala de aula é o lugar privilegiado 

de produção e circulação de conhecimentos sistemáticos e assistemáticos socialmente 

validados, onde as interações interpessoais ganham significados e, atualizam-se histórias 

de vida, fatos, acontecimentos, ideias e o próprio conhecimento científico. Essa complexa 

teia de relações interpessoais possibilita o alargamento dos sentidos e a produção de 

pensamentos, que de certo modo, relaciona-se com o processo ensino e aprendizagem. 

Segundo Libâneo (1990), o ensino e a aprendizagem é um processo social, onde as 

condições sócio, econômicas e culturais favorecem ou não o desenvolvimento das 

capacidades intelectuais do (a)s educando (a)s.  

Uma vez assumida a condição de docente, faz-se necessária uma reflexão crítica 

de suas práticas profissionais e um exame consciente de si mesmo sobre seu papel 

enquanto profissional da educação e o tipo de cidadão que quer colocar na sociedade de 

classes. Para isso, é necessário estudo, empenho, dedicação, compromisso com a 

educação e com o (a) educando (a). E se a escola em que o educador trabalha facilitar sua 

formação, melhor ainda. 

Dessa forma, a escola é um ótimo espaço para a formação continuada docente 

acontecer, pois as trocas entre os profissionais serão enriquecedoras. 

No próximo capítulo estudar-se-á a formação inicial e continuada dos docentes da 

EJA, que ocorre em diversos espaços. 

 

2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS DOCENTES DA EJA 

 

Para este capítulo serão elucidados os conceitos sobre os dois tipos de formação 

docente. 

 

2.1 FORMAÇÃO INICIAL 

 

No processo de formação do profissional da educação, a graduação funciona como 

preparação primeira do futuro docente. Essa é a formação mínima que habilita o 

profissional a exercer a atividade da docência. É também na graduação que surgem os 

dilemas e desafios da profissão. Daí a importância de se pensar uma formação inicial que 
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oportunize reflexões sobre a prática do docente. Nessa perspectiva, a formação inicial 

deve cumprir com o papel de preparar bem os profissionais que irão se deparar com 

situações problemáticas e demandas da sociedade em transformação, quais sejam: 

demandas éticas, políticas, sociais, econômicas, culturais, etc. visto que os objetivos da 

educação variam em função dessas.  

Assim, formação inicial é a graduação ou formação de nível médio voltado para a 

área pedagógica, admitida como formação mínima para o exercício da docência.  

O (a) educador (a) precisa receber uma formação mais epistemológica, mais 

didática, mais política para fazer frente aos novos desafios postos pela 

contemporaneidade. Uma formação epistemológica para embasar a pesquisa da prática 

do educador junto ao educando, uma formação didática para o docente saber escolher os 

melhores caminhos e intervenções pedagógicas, sobretudo na EJA, uma formação política 

porque na sociedade de classes e em tempos neoliberais, as relações de poder e 

subalternidade são estabelecidas e distribuídas pela política, não para o docente fazer 

política em sala de aula, mas para ajudar na formação da consciência política do (a)s 

educando (a)s, futuros eleitores do país.  Para Guimarães (2004, p. 33): 

[...] alguns aspectos da formação inicial contribuem para que ela 

seja um lócus privilegiado para esse desenvolvimento integrado 

de saberes e formas de atuar, de inserção na profissão e de 

desenvolvimento de uma identidade profissional; é um processo 

coletivo de formação e de início de carreira, em que está presente 

uma multiplicidade de experiências profissionais, além de 

dificuldades profissionais dos alunos, que demandam “soluções 

urgentes”, entre outros. Contudo, é necessário que ela se torne 

espaço também para a experiência, para a insegurança, para os 

anseios profissionais e as ansiedades em relação à prática docente 

trazidos pelos alunos. 

 

Fazendo o recorte para a EJA, a formação inicial de docentes não os habilita para 

essa modalidade de ensino, segundo dados do INEP 2005 o número de instituições que 

ofertam a habilitação de EJA para os cursos de pedagogia é pouco, das 612 contabilizadas, 

15 ofereciam (2,45%) e dos 1698 cursos, 27 ofertavam habilitação específica (1,59%). 

Os dados revelam a urgência em ofertar cursos de pedagogia e de licenciaturas que 

ofertem habilitação em EJA (BRASIL, 2005).  

2.2 FORMAÇÃO CONTINUADA 
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 A sociedade acompanha e vivencia perplexa, a rápida e constante transformação 

ocorrida em todos os campos do saber, obrigando todo e qualquer profissional a estar se 

atualizando constantemente, quase que num estado permanente de aprendizagem. No 

campo da educação não poderia ser diferente. Embora pareça que os avanços da ciência 

e da tecnologia da informação e comunicação ainda não chegaram à sala de aula, os seus 

efeitos são visíveis porque as pessoas se relacionam e ao mundo se integram criando uma 

teia complexa interativa e trazendo para o lócus da sala de aula essas transformações.  

Nesse pensamento, os objetivos da educação devem acompanhar esses processos de 

mudanças. Assim, a formação continuada de educadores deve ser embasada em um 

contexto sócio, econômico, político, cultural, tecnológico, visto que os objetivos da 

educação variam em função desse contexto. 

 Fazendo o recorte para o campo da EJA, a formação continuada se torna ainda 

mais obrigatória porque os sujeitos dessa modalidade de ensino trazem consigo vivências, 

experiências, valores, seu modo de ver e viver, saberes, portanto, um misto de sujeitos 

com trajetórias educacionais marcadas pelo fracasso. Nesse contexto, em que o (a) 

educador (a) atua com sujeitos tão diferentes, ele também, precisa ser diferente. Pensar a 

formação continuada para os docentes da EJA é pensar numa formação que privilegie a 

prática do fazer docente oportunizando atividades realmente possíveis de serem 

executadas com o (a)s educando (a)s, atividades que relacionem as vivências e os saberes 

dos sujeitos de modo a terem significados, já que nos envolvemos mais naquilo que nos 

interessa. Assim, a formação continuada de professores deve oportunizar a reflexão-ação-

reflexão constante da prática do docente embasando-o de teoria e prática mais condizentes 

com a contemporaneidade. Um ponto que merece atenção na formação continuada de 

docentes refere-se à habilidade de alfabetizar adultos. O docente alfabetizador de adultos 

deve ser dotado de conhecimentos teóricos e de práticas inovadoras que facilite ao adulto 

no desenvolvimento da habilidade de ler e escrever, ponto fundamental para o 

crescimento e desenvolvimento escolar de qualquer estudante. 

 As universidades, um dos lócus de formação docente, são instituições 

encarregadas da pesquisa, do ensino e da extensão. Esta última precisa ser implementada 

por parte das universidades com o apoio do MEC, implantando e viabilizando projetos 

para a formação continuada de docentes, bem como ofertando cursos de licenciaturas com 

habilitação em EJA, dessa forma as universidades estarão verdadeiramente contribuindo 

para a integração na sociedade dessa parcela de adultos excluídos dos bens da cultura e 
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do consumo. Assim, formação continuada são as pós-graduações ofertadas nas 

instituições públicas ou privadas que produzam melhoramentos profissionais e pessoais. 

Vale ressaltar que as palestras, simpósios, cursos de curta duração e o próprio estudo 

individual do professor, também, constituem formação continuada.  

No capítulo seguinte, vai ser discutida a formação continuada da EJA na 

legislação educacional brasileira. 

 

3 A FORMAÇÃO CONTINUADA DA EJA NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

BRASILEIRA 

 

Neste capítulo, vai ser discutida a formação continuada na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (LDB) e no Plano Nacional de Educação. 

 

3. 1 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (LDB) 

 São diversos os aparatos legais que fazem menção a uma educação de qualidade, 

no campo da EJA, ao menos no papel. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 208 

traz expressamente em seu texto: ”Educação Básica Obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 

que a ela não tiveram acesso na idade própria”.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nacional, LDBEN Nº 9.394/96 em seu artigo 37: 

 A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio na idade própria. § 1º Os sistemas de ensino 

assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do 

aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames. § 2º O poder público viabilizará e estimulará 

o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante 

ações integradas e complementares entre si. § 3º  A educação de 

jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento (BRASIL, 

1996). 

 Portanto, a EJA é destinada àqueles que não tiveram acesso à educação na idade 

dita regular e que a oferta nessa modalidade de ensino, segundo a lei, deve respeitar as 
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características, os interesses, condições de vida e de trabalho dos educandos, bem como 

articular-se com a educação profissional. Mas, para a consecução desses objetivos são 

necessárias políticas públicas de fomento a essa modalidade de ensino e formação inicial 

e continuada diferenciadas para atender às diferentes características desse público, como 

a própria lei estabelece.  

3.2 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) 

 O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, Lei Federal n° 13005, de 25 de 

junho de 2014, é um instrumento legal que estabelece diretrizes, metas e estratégias de 

concretização (BRASIL, 2014a). Vejamos as dez diretrizes do PNE que se constituem em 

20 metas e 254 estratégias a serem alcançadas em dez anos: 

 

I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do 

atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação; IV - melhoria da qualidade da educação; V - 

formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - 

promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública; VII - promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País; VIII - estabelecimento de meta de aplicação 

de recursos públicos em educação como proporção do Produto 

Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX - valorização 

dos (as) profissionais da educação; X - promoção dos princípios 

do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014a, p.1). 

 

 Nestas dez diretrizes são apresentados os aspectos e fatos que devem ser 

destacados nos próximos dez anos. E, logo no início dessas diretrizes, o destaque é 

voltado para a EJA. Assim, separou-se as metas 9 e 10 que tratam da EJA. 

A Meta 9: 

 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos 

ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por 

cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a 

taxa de analfabetismo funcional (BRASIL, 2014a). 
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 A meta 10 que trata da EJA tem o objetivo de “oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 

cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental 

e médio, na forma integrada à educação profissional” (BRASIL, 2014a). 

 A meta 9 trata da alfabetização e alfabetismo funcional e se apresenta como um 

desafio porque são cerca de 14 milhões de brasileiros (BRASIL, 2014b). Segundo dados 

do 11º Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos, da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), há 774 milhões de 

analfabetos adultos em todo o mundo. Destes, 72% estão em dez países, e o Brasil aparece 

em 8º lugar no ranking (UNESCO, 2014). A meta 10 também se apresenta como um 

desafio porque os índices atuais mostram que no Ensino Fundamental só tem 0,8% de 

matrículas e no Ensino Médio, só 3,1% (BRASIL, 2014b). Portanto, para que as metas 

supracitadas sejam alcançadas são necessárias medidas políticas de incentivo a essa 

modalidade de ensino e melhoramentos nas intervenções pedagógicas que possam se 

constituir em atrativos para esse público diferenciado.  

 Para Alves, Corrêa e Russo (2015) a meta 15, do Plano Nacional de 

Educação (PNE) que trata da formação de professores, é um grande desafio porque 

propõe: 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de 

vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do 

caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam 

(BRASIL, 2014a).  

  

Para esses autores  

O desafio contido nesta meta de formação de professores é muito 

grande, pois depende da colaboração de entes federal, estadual, 

municipal e distrital. Além disso, o prazo de um ano já está se 

aproximando e ainda não existe uma definição quanto a este 

ponto. Para que isso aconteça é preciso que a política de formação 

de professores entre na agenda das prioridades dos governos 

(ALVES; CORRÊA: RUSSO, 2015, p.11).  

 

E no caso da EJA, o desafio é maior porque passa por uma mudança institucional 

das universidades e centros formadores, que precisam reavaliar seus cursos e inserir a 
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habilitação de EJA como uma prioridade em seus cursos, devido às especificidades do 

público alvo de tal educação. 

 

4 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Este trabalho é oriundo de uma pesquisa de caráter qualitativo que analisa a 

concepção de profissionais da educação sobre formação continuada e as implicações na 

prática docente, além de desvelar a formação que os docentes têm no campo da EJA, bem 

como se a formação recebida contemplou ou não o currículo da EJA. 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário a professores 

e a pedagoga da escola municipal da EJA localizada na região sudeste no município de 

Teresina-PI. Por questões éticas da pesquisa, chamaremos de “A” e “B” os docentes que 

responderam ao questionário e de “C” a coordenadora pedagógica. O questionário foi 

aplicado na própria escola, no turno da noite que é destinado ao público da EJA. Cada 

docente e a pedagoga receberam um questionário contendo 04 questões que foram 

preenchidos  de forma individual, pelos mesmos.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao refletir sobre a formação do docente para atuar na Educação de Jovens e 

Adultos, é importante pensar que este docente está inserido em uma realidade específica, 

onde os educandos trazem consigo contribuições de suas experiências que devem auxiliar 

e facilitar o trabalho do educador. Segundo Bannel (2001, p.122): 

Cada sala de aula está inserida em um contexto sociocultural, que 

é plural, marcado pela diversidade de grupos e classes sociais, 

visões de mundo, valores, crenças, padrões de comportamentos, 

etc., uma diversidade que está refletida na sala de aula.  

 

Assim, a diversidade, a realidade desses educandos, deve também, nortear a 

prática do docente. 

Vejamos os dados obtidos na pesquisa etnográfica, cujas respostas encontram-se 

nos Quadros 1, 2, 3, e 4. 
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A primeira pergunta do questionário versa sobre o conceito de formação 

continuada de docentes. Dessa forma, criamos o Quadro 1, com a síntese das respostas. 

Quadro 1 – Síntese das respostas da pergunta: Qual sua concepção sobre formação 

continuada? 

           A             B               C 

É uma etapa da vida 

direcionada ao 

“aprender” com o 

intuito de melhorar a 

prática em sala de 

aula. 

A formação continuada 

é necessária e serve para 

a atualização como em 

qualquer área, mas deve 

vir acompanhada do 

devido valor financeiro 

e profissional, não só 

mais um título vazio. 

É uma constante e inesgotável 

busca dentro de sua área específica 

de atuação, afim de que seu fazer 

pedagógico possibilite neste atual 

contexto de inovações 

conhecimentos... 

Fonte: dos Pesquisadores (2015) 

Analisando as narrativas da professora “A”, do professor “B” e da coordenadora 

“C” com relação à questão 1 (um), percebe-se que eles definem bem a formação 

continuada demonstrando a importância dessa formação para a reflexão da prática 

pedagógica, coincidindo com as ideias de Porfírio Filho (2010) que coloca que a formação 

continuada de docentes permite o desenvolvimento profissional deles, suscitando a 

aquisição de conhecimentos que os tornem capazes de desenvolver habilidades vitais para 

o exercício pleno da função de ensinar. 

Corroborando com essas ideias, Marcelo García (1999, p. 193) define o seu 

entendimento sobre formação continuada da seguinte forma: 

[...] [deve ser] entendido como um processo de aprendizagem 

mediante o qual alguém (professores, directores) deve aprender 

algo (conhecimentos, competências, disposições atitudes), num 

contexto concreto (escola, universidade, centro de formação) 

implica um projecto, desenvolvimento e avaliação curricular. O 

currículo, neste caso, refere-se à planificação, execução e 

avaliação de processos formativos, tendentes a melhorar a 

competência profissional dos professores [grifos do autor]. 

 

Assim, a formação continuada é vista como algo que contribui para o 

desenvolvimento da prática docente e para o processo de atualização do profissional. Uma 

parte da narrativa do professor “B” não pode ser preterida que é a necessidade de melhoria 
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salarial e profissional, visto que a remuneração do professor no Brasil ainda é muito 

aviltante. 

A segunda pergunta do questionário versa sobre as formações da EJA. Assim, 

criamos o Quadro 2, com a síntese das respostas. 

Quadro 2 – Síntese das respostas da pergunta: Quais formações você possui no campo da 

EJA? 

           A             B               C 

Não fiz formação no 

campo da EJA 

Uma disciplina paga no 

curso de pedagogia e 

uma atualização feita na 

área de EJA há muitos 

anos. 

 Possuo apenas as disciplinas que 

tratam do tema de EJA na 

graduação de pedagogia e palestras 

realizadas pela prefeitura para o 

campo da EJA. 

Fonte: dos Pesquisadores (2015) 

No que tange à questão 2 (dois), há também uma homogeneidade de narrativas, 

onde a professora “A” narra que não possui formação no campo da EJA, o docente “B” 

só cursou uma disciplina do curso de pedagogia e fez uma atualização há muito tempo, já 

a coordenadora “C” em sua narrativa, embora mencione que cursou apenas as disciplinas 

da graduação de pedagogia voltadas para o campo da EJA e que participa de palestras 

voltadas para a EJA realizadas pela Prefeitura, admite que não possui formação específica 

no campo da EJA.  

Assim, as narrativas apresentadas pela docente ”A”, pelo docente ”B” e pela 

coordenadora “C”, se igualam ao que Soares (2007, p. 102) ressalta com relação às 

licenciaturas, que são raríssimos os cursos de Pedagogia que oferecem habilitação em 

EJA. 

Dessa forma, Piconez (1995, p. 37) critica a falta de formação especializada na 

EJA: 

A maioria dos estudos sobre Educação de Adultos tem colocado, 

entre suas prioridades, a necessidade de formação de professores 

para educação tão peculiar. A inexistência de estudos sobre 

jovens e adultos nos cursos de formação de professores, seja em 

nível de 2º ou 3º graus, tem sido colocada com frequência.  

 

A terceira pergunta do questionário versa sobre as contribuições da formação 

continuada para a prática docente. Então, criamos o Quadro 3 com a síntese das respostas. 
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Quadro 3 – Síntese das respostas da pergunta: De que forma a formação continuada 

contribui (u) para sua prática docente? 

           A             B               C 

Contribui no sentido 

do “saber fazer” da 

sala de aula à medida 

que aprendemos 

novas técnicas, 

métodos, etc. e 

aplicamos em nossa 

prática docente. 

Em parte contribuiu, 

mas no geral pouca 

contribuição trouxe, 

visto que essa 

modalidade de ensino é 

cada vez menos 

prestigiada por toda a 

sociedade. 

As experiências partilhadas, o fazer 

de outros pares, os resultados e 

também os fracassos apontam para 

uma reflexão e, a partir dela uma 

postura de consciência de que a 

EJA merece e necessita de uma 

atuação diferenciada... 

Fonte: dos Pesquisadores (2015) 

Os envolvidos na pesquisa, docente “A” e coordenadora “C”, com relação à 

questão 3 (três), admitem que a formação continuada seja importantíssima para a reflexão 

da prática pedagógica, e que a coordenadora “C” demonstra a necessidade de se atualizar 

constantemente para a prática pedagógica na EJA e que este tipo de ensino é diferenciado 

e, portanto, precisa de uma ação diferenciada. 

E reforçando o que foi destacado pela coordenadora “C”, Moura (2009, p. 46) 

coloca que os profissionais ainda não apresentam qualificação e nem habilitação 

específica para atuar na modalidade EJA, embora tenha se avançado nas discussões para 

proporcionar estímulos aos processos de formação destes profissionais e que sem a devida 

qualificação, os mesmos passam a desenvolver a prática pedagógica ignorando as 

“especificidades e peculiaridades dos sujeitos em processo de escolarização”.  

Portanto, a formação continuada possibilita ao docente uma participação mais 

ativa no universo da profissão e uma formação potencializadora do desenvolvimento que 

busca fazer dos educandos e educadores cidadãos que acompanham as transformações 

ocorridas na sociedade. Mas, o docente “B” menciona em sua narrativa a importância de 

se melhorar a formação continuada e o desvalor dado pela sociedade a essa modalidade 

de ensino, sinalizando a importância de uma mudança de mentalidade por parte do 

governo e de toda a sociedade no que se refere à EJA. 
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A quarta pergunta do questionário versa sobre se na formação recebida foi 

contemplado o currículo da EJA. Dessa feita, criamos o Quadro 4 com a síntese das 

respostas. 

 

Quadro 4 – Síntese das respostas da pergunta: Na formação recebida, contempla o 

currículo da EJA? 

           A             B               C 

Não fiz formação que 

contemple o currículo 

da EJA 

Sim. Toda a formação 

feita em EJA foi 

direcionada para este 

público específico e 

contemplou em sua 

maioria o currículo de 

EJA. 

De maneira superficial, bem 

elementar, nada comparado ao que 

resgatamos na prática, na vivência 

dos alunos. O que faz com que 

repensemos se o que estamos 

ensinando é de fato o que eles 

precisam realmente aprender. 

Fonte: dos Pesquisadores (2015) 

Os dados obtidos da questão 4 (quatro) em sua maioria mostram que os docentes 

recebem uma formação propedêutica voltada para a modalidade do ensino regular, 

portanto, o currículo da EJA não é contemplado. 

Corroborando com essas ideias, Piconez (1995, p. 37) coloca que. 

 As próprias Faculdades de Educação começam a se dar conta nos 

últimos anos que seus currículos não contemplam estudos sobre 

a problemática do analfabetismo ou da educação de jovens e 

adultos, tratada, muitas vezes, como matéria espúria, com seu 

desenvolvimento caracterizado por descontinuidades ou como 

tarefa de perspectiva assistencialista ou filantrópica, e não na 

perspectiva de um direito de cidadania.  

 

Para Ferreira (2010, p. 13), é importante na formação de docentes um currículo 

que contemple a EJA, devido: 

 A construção da identidade da Educação de Jovens e Adultos 

concretiza-se na organização curricular, pois é neste momento 

que são delimitados os tempos e os espaços de ensinar e aprender, 

em que a diversidade apresentada por este grupo aponta para a 

construção de um currículo flexível, mas com a garantia de 

qualidade pedagógica que assegure a articulação entre os saberes 

vividos e os escolares. 

 



191 

 

A pesquisa revela a urgência de se incluir nos cursos de pedagogia e de 

licenciaturas uma formação específica para o campo da EJA cujos sujeitos que dela 

participam são dotados de especificidades/particularidade que não podem ser preteridas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 já estabelecia a 

necessidade de atender às especificidades do público da EJA, o Parecer CEB/CNE 

11/2000 menciona a exigência de uma formação docente específica para atuar na EJA 

onde afirma: “Trata-se de uma formação em vista de uma relação pedagógica com 

sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não podem ser 

ignoradas”. (p. 58). Ainda segundo Soares (2007, p. 102) “as ações das universidades 

com relação à formação do educador de jovens e adultos ainda são tímidas”.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Na educação, o docente terá ensinado se for capaz de despertar, de influenciar no 

(a) educando (a) o interesse pelo conhecimento, estimulando/motivando as forças 

intelectuais dos mesmos para continuar aprendendo. O (a) educando (a) terá aprendido se 

for capaz de se adaptar às constantes e complexas transformações no mundo e na 

sociedade. Para isso, o (a) educador (a) precisa construir e reconstruir conhecimentos, 

capacitar-se, profissionalizar-se em sua prática pedagógica, contribuindo para a melhoria 

da qualidade da educação que oferece. Para isso, é importante sua participação em cursos 

ou eventos de formação continuada. 

Na pesquisa realizada, viu-se que os participantes da pesquisa reconhecem a 

importância da formação continuada como um procedimento que vai ajudar na reflexão-

ação-reflexão da prática pedagógica. Mas, também, mostraram a necessidade das 

instituições que oferecem cursos de formação de professores reavaliarem seus cursos e 

oferecerem habilitação em EJA. Além disso, incluir nos cursos de pedagogia e de 

licenciaturas uma formação específica para o campo da EJA, cujos sujeitos precisam ser 

atendidos em suas especificidades. 

Portanto, com base nas conclusões apresentadas, é possível afirmar que a 

formação inicial de docentes é voltada para o ensino regular, portanto, não há formação 

inicial específica voltada para a EJA. É possível afirmar, também, que os docentes da 

EJA têm em sua prática pedagógica sua maior formação continuada, revelando a falta de 
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políticas públicas voltadas para a qualificação dos profissionais que atuam nessa 

modalidade de ensino. Assim, é preciso que os sindicatos, as entidades educacionais e as 

escolas denunciem a falta de políticas públicas, no que se refere à formação para a EJA e 

alarguem os debates acerca dessa temática como forma de colocar em evidência para toda 

a sociedade, a necessidade de qualificação profissional para quem atua nessa modalidade 

de ensino, dessa forma, contribuir para minimizar as desigualdades educacionais. 
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RESUMO 

 

Este artigo tem por finalidade analisar a produção de conhecimento acerca da Política de 

Assistência Estudantil no Brasil. Para situar o referido debate, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica e documental, a partir de acervos já existentes, analisadas por meio de visita 

ao sítio da base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), sendo pesquisadas dentre teses e dissertações, cujo descritor de busca 

foi Assistência Estudantil. A metodologia trabalhada segue numa perspectiva da 

abordagem qualitativa para compreender os aspectos imbricados ao objeto à luz do 

materialismo histórico dialético a fim de perceber o contexto societário no qual está 

inserida a Política de Assistência Estudantil, com embasamento em autores como 

Behring, Frigotto e Minayo. Como resultado, constatou-se na presente pesquisa um total 

de 8 publicações científicas, sendo 1 tese e 7 dissertações, situadas no período de 2008 a 

2014, e a distribuição geográfica dessas produções estão concentradas na região sudeste 

e sul, e o maior campo de produção dessa política é nas universidades públicas, 

constatando-se assim ainda pouco expressiva a pesquisa dessa política na educação 

profissional na Rede Federal. Desta forma, espera-se que este estudo possa contribuir para 

que seja lançado um novo olhar sobre a importância sócio-política dos programas de 
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assistência estudantil voltados aos discentes nas Universidades e Institutos Federais, cuja 

finalidade é ampliar as condições de permanência dos jovens na educação pública federal, 

viabilizando oportunidades de condições aos estudantes em vulnerabilidade social, a fim 

de melhoria do desempenho acadêmico e garantia do direito à educação. 

 

Palavra chaves: Produção do conhecimento; Assistência Estudantil; Educação 

Profissional; Permanência Escolar. 

1 – INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo é refletir sobre a produção do conhecimento no que 

concerne a Política de Assistência Estudantil no Brasil. A temática da assistência 

estudantil na educação ganha expressividade no cenário nacional, frente às grandes 

transformações societárias sob a égide do capitalismo. Essa Política tem se revelado ao 

longo do tempo, como uma forma de garantir a permanência discente no ensino superior 

nas universidades públicas a fim de propiciar a garantia do direito à educação. 

Cumpre ressaltar que, o interesse pelo presente tema surgiu ao longo da vivência 

profissional da autora no Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, onde atua 

como Assistente Social na equipe técnica que participa do planejamento, execução e 

acompanhamento das ações da Política de Assistência Estudantil na Instituição. E essa 

experiência profissional tem demonstrado o caráter essencial dessa política para 

permanência escolar dos discentes que vivenciam uma realidade de exclusão social, e tem 

no acesso à educação o caminho para transformar a si mesmo e seu contexto social. 

Conforme reconhece Goergen: o acesso à educação formal é condição fundamental para 

a formação de cidadãos conscientes, críticos e democráticos, capazes de promover a 

transformação social (2013, p.12). 

E sendo a Assistência Estudantil uma Política que visa atender necessidades 

sociais básicas dos discentes, esta se insere no campo das políticas públicas de educação. 

E ao se propiciar a pesquisa acerca desse campo social estará se avançando na produção 

de conhecimento capaz de proporcionar a inserção no real e a partir da investigação obter 

resultados que apontem caminhos para (re)construção da realidade. Para Minayo, a 

pesquisa é uma atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. 

(2015, p. 16). 
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A origem das discussões acerca da assistência ao discente em situação social 

vulnerável remonta um percurso desde as décadas de 1930 e 1940, quando dispositivos 

legais como a Constituição Federal de 1934, que em seu Art. 157 já previa a formação de 

um fundo de educação pelos entes federativos, o qual também seria aplicado em auxílios 

aos alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de 

estudo, assistência alimentar, dentária e médica. 

Enquanto que a Constituição de 1942, no Art. 172, estabelecia que cada sistema 

de ensino teria, obrigatoriamente, que prestar serviços de assistência educacional que 

assegurassem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar. E ainda, nessa 

mesma direção de proporcionar a assistência estudantil tem-se a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) 1961 que estabelecia, no artigo 90, que incumbia aos sistemas 

de ensino prover, e ainda orientar, fiscalizar e estimular os serviços de a assistência social, 

médico-odontológico e de enfermagem aos alunos. Nesse momento, a assistência 

estudantil passou a ser compreendida na perspectiva do direito, a qual deveria ser 

garantida com igualdade a todos os estudantes. 

Com a promulgação da Lei de Diretriz e Bases (LDB) de 1996, o princípio da 

igualdade é enfatizado na educação, quando em seu Art. 3º ao estabelecer seus princípios, 

afirma no Inciso I, que: o ensino será ministrado com igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola.  Assim, a proposição é de se pensar uma educação que 

esteja focada também nas necessidades de determinados grupos e situações específicas 

no ambiente escolar. E com isso, observa-se a presença também do princípio da 

equidade26 na educação, uma vez que não sendo possível atender a todos os indivíduos, é 

preciso tratar com igualdade de oportunidades determinados grupos com o intuito de 

respeitar e atenuar as desigualdades. 

É importante evidenciar que, a história da Assistência Estudantil no Brasil 

evidencia que essa temática estava presente em textos legais como Constituição e Leis, 

mas com a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), aprovado pelo 

Presidente da República e pelo Ministro da Educação, em 24 de abril de 2007, com o 

objetivo de melhorar a Educação no País em todos os seus níveis, concretizou a 

necessidade da implementação de uma política nacional de assistência estudantil que, 

inclusive, viabilizasse a adoção de políticas afirmativas nas instituições de ensino federal.  

                                                             
26 Equidade aqui compreendida de acordo com o pensamento de Aristóteles que considerava a equidade 

como a forma de adequar a norma ao caso concreto da forma mais equânime e razoável possível. 



198 

 

E nesse sentido, partilhamos da compreensão de Behring (2006), quando analisa 

as políticas sociais como processo e resultado de relações complexas e contraditórias que 

se estabelecem entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos e luta de classes 

que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo, nos seus grandes 

ciclos de expansão e estagnação, ou seja, problematiza-se o surgimento e o 

desenvolvimento das políticas sociais no contexto da acumulação capitalista e da luta de 

classes, com a perspectiva de demonstrar seus limites e possibilidades. 

Assim, partindo da premissa de que a Assistência Estudantil sempre permeou o 

âmbito educacional, mesmo que a princípio o caráter tenha sido assistencialista, tem-se 

no atual cenário nacional a institucionalização de uma Política Pública de Educação que 

dispõe acerca da Assistência Estudantil, a qual teve seu início com a publicação da 

Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, do Ministério da Educação (MEC), 

e passou a vigorar no ano de 2008. E em 2010, partir de ato do chefe do poder executivo 

federal a referida Portaria se transforma no Decreto nº 7.234/2010 - Programa Nacional 

de Assistência Estudantil – PNAES, e assim dá cumprimento de fato a efetividade dessa 

política nas universidades e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs, 

considerando as especificidades deste último. Tal política visa apoiar a permanência de 

estudantes com condições financeiras insuficientes para conclusão dos estudos, 

proporcionando igualdade de oportunidades aos estudantes das Instituições de Ensino 

superior – IES e IFs, e assim contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico entre 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio de ações e programas que busquem 

combater situações de repetência e evasão. 

De acordo com o Decreto supracitado os objetivos da política são: democratizar 

as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar 

os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação 

superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão 

social pela educação. 

A política de assistência estudantil esta estruturada pela efetivação de ações que 

deverão ser desenvolvidas nas áreas de: moradia estudantil, alimentação, transporte, 

cultura, lazer, apoio pedagógico, entre outras. Assim, por meio dessa política é possível 

proporcionar condições de permanência aqueles estudantes que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social e precisam ter assegurado o seu direito à educação, sem 
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restringir essa assistência somente às questões de ordem econômica, mas também 

contribuir para uma formação humana integral do discente no contexto escolar. 

Outro aspecto a ser considerado, é que com o PNAES regulamentado por Decreto 

há um avanço na implementação dessa Política, uma vez que as instituições passam a 

obter o repasse direto de recursos financeiros específicos para as ações de assistência 

estudantil, o que anteriormente eram desenvolvidas com recursos de todo montante 

destinado aos órgãos. 

Cabe ressaltar, que a assistência estudantil nos Institutos Federais vem sendo 

implementada também com fundamento na legislação pertinente a área, cujo atendimento 

abrange a todos os níveis de ensino desde o médio integrado, subsequente e superior, ou 

seja, não há distinção para inclusão nos programas e serviços da assistência estudantil - 

como bolsas, alimentação e auxílio transporte, até mesmo em razão de sua natureza mista, 

constando-se uma maior inserção dos alunos da educação básica por se caracterizar o 

maior público discente na Instituição. 

E para conceituar a assistência estudantil, trazemos para o presente estudo a 

concepção proposta no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014-2018), do 

IFRN, documento que descreve a atuação Institucional em todas as suas dimensões, e 

nele a Assistência Estudantil é concebida como parte do processo educativo e configura-

se como direito social dos estudantes, por meio da garantia do direito à educação pública 

de qualidade, na perspectiva de democratizar o acesso, a permanência e o êxito escolar 

dos estudantes. 

Este artigo esta organizado nas seguintes seções: a presente introdução; a 

metodologia; os resultados e discussões da pesquisa bibliográfica; algumas exposições 

conclusivas; e as referências. 

 

2 – METODOLOGIA 

 

O estudo está embasado no método do materialismo histórico dialético, visto que 

permite apreensão da realidade e considera as contradições sociais. E com base no 

entendimento de Frigotto (2000), o qual debate o método dialético no campo da educação, 

cabe compreender que no processo de conhecer a realidade é fundamental desencadear 

um processo de crítica e conhecimento crítico de forma a construir uma prática que 

transforme a realidade em sua historicidade social. 
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O presente artigo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, 

exclusivamente, por meio eletrônico, sendo utilizado o portal da Capes para busca de 

teses e dissertações sobre a temática, a partir do descritor “Assistência Estudantil”. O 

objetivo é apresentar um panorama da implementação da Assistência Estudantil nas 

instituições de ensino superior no Brasil e mensurar em que dimensão vem se tornado 

campo empírico de pesquisa.  

A pesquisa pode ser classificada quanto à sua natureza, como pesquisa 

bibliográfica, cujo objetivo foi produzir conhecimento a partir da realidade de produção 

científica existente relativa à política de assistência estudantil no Brasil. A seção de 

metodologia contemplou a fase da pesquisa de bibliográfica, a sistematização de dados, 

a análise dos resultados, as exposições conclusivas, e por fim a elaboração do presente 

artigo. 

A partir da metodologia utilizada, o primeiro momento após a seleção dos dados 

para pesquisa foi realizar o tratamento destes com a leitura do resumo da tese (uma) e das 

dissertações (sete), logo em seguida foi construído o quadro de mapeamento das 

produções com o objetivo de possibilitar a compreensão e discussão das informações 

contidas nos estudos analisados no que diz respeito aos seus objetivos, metodologia, 

sujeitos envolvidos na pesquisa e os instrumentais utilizados, visando sistematizar os 

elementos contidos nos resultados para conhecimento e ampliação da temática, visto que 

ainda é pouco explorada enquanto objeto de estudo. A proposta da pesquisa está pautada 

na perspectiva da análise de abordagem qualitativa, permeada pela interpretação dos 

dados que caminhem na direção de uma síntese analítica. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos dados relativos ao resultado da presente pesquisa realizada no Banco 

de Teses da Capes, constatou-se o total de 8 (oito) estudos, constatando-se 01 (uma) tese 

e 07 (sete) dissertações, as quais trazemos para a discussão do estudo da temática da 

Assistência Estudantil aqui proposta, e passam a ser relacionados e analisados a seguir 

nos Quadros 1, 2 e 3.  

 

3.1 - Mapeamento da produção científica e descrição metodológica dos resumos de 

pesquisas estudados. 
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Quadro 1 – Dissertações relacionadas à Política de Assistência Estudantil no Brasil 

(2008 – 2014) 

 

Descrito

r 

Referência Nature

za/área 

Metodolo

gia 

Objetivo(

s) da 

pesquisa 

Sujeitos 

na 

pesquisa 

Instrume

ntos de 

coleta 

Assistên

cia 

Estudan

til 

 

COSTA, 

Simone 

Gomes. A 

equidade na 

educação 

superior: 

uma análise 

das políticas 

de 

assistência 

estudantil. 

Porto Alegre: 

2010.  

Dissert

ação 

Sociolo

gia 

Análise de 

conteúdos 

de 

documento

s e 

legislações 

Examinar 

o processo 

de criação 

e de 

organizaç

ão das 

políticas 

de 

assistência 

estudantil 

no Brasil; 

e analisar 

as 

políticas 

de 

assistência 

estudantil 

no âmbito 

da 

universida

de e sua 

relação 

com a 

perspectiv

a de 

equidade. 

Atores 

envolvid

os com 

as 

políticas 

nas 

universid

ades: 

UFRGS 

e 

PUCRS. 

Entrevista

s e 

Observaçã

o 
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Assistên

cia 

Estudan

til 

 

FERNANDE

S, Nídia 

Gizelli de 

Oliveira. A 

política de 

assistência 

estudantil e o 

programa 

nacional de 

assistência 

estudantil: o 

caso da 

Universidad

e Federal de 

Itajubá. 

Universidade 

de São Paulo. 

São Paulo, 

2012. 

Dissert

ação 

Educaç

ão 

 

Pesquisa 

de campo 

Analisar a 

política de 

assistência 

estudantil 

e sua 

materializ

ação na 

Universid

ade 

Federal de 

Itajubá. 

Gestores 

e 

Alunos 

Entrevista 

e 

Questionár

io 

 

Assistên

cia 

Estudan

til 

 

 MENEZES, 

Simone 

Cazarin de. 

Assistência 

estudantil na 

educação 

superior 

pública: o 

programa de 

bolsas 

implementa

do pela 

Dissert

ação 

Serviço 

Social 

Pesquisa 

exploratóri

a 

Identificar 

de que 

forma a 

bolsa de 

assistência 

estudantil 

contribui 

para 

permanên

cia do 

aluno 

bolsista 

Estudant

es 

seleciona

dos para 

uma das 

modalida

des de 

bolsas de 

assistênc

ia 

estudanti

l. 

Entrevista

s semi-

estruturad

as 
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Universidad

e 

Federal do 

Rio de 

Janeiro. Rio 

de Janeiro, 

2012. 

 

da UFRJ 

Assistên

cia 

Estudan

til 

 

CAMPOS, 

Denise 

Pereira de 

Araújo. 

Assistência 

estudantil na 

UFMT: 

trajetória e 

desafios. 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso, 

Cuiabá, 2012. 

Dissert

ação 

Política 

Social 

Pesquisa 

documenta

l e oral 

Reconstru

ir a 

trajetória 

da 

assistência 

estudantil 

na 

Universid

ade 

Federal de 

Mato 

Grosso. 

Respons

ável 

pelas 

ações e 

program

as de 

apoio ao 

estudant

e nas 

diferente

s gestões 

da 

Administ

ração 

Superior. 

Entrevista 

Assistên

cia 

Estudan

til 

 

VARGAS, 

Michely de 

Lima 

Ferreira. 

Ensino 

superior, 

assistência 

estudantil e 

Dissert

ação 

Educaç

ão 

 

Pesquisa 

sociológic

a 

Examinar 

a inserção 

profission

al de 

estudantes 

das 

classes 

populares 

Alunos 

Egressos 

da 

graduaçã

o UFMG 

(1975-

2000) de 

quatro 

Entrevista 

(maior 

parte por 

telefone) e 

questionár

io (por e-

mail, carta 

social ou 
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mercado de 

trabalho:  

um estudo 

com egressos 

da 

UFMG.Belo 

Horizonte, 

2008. 

que 

obtiveram 

êxito no 

ingresso, 

permanên

cia e 

conclusão 

da 

graduação 

cursos 

(Ciência

s 

Biológic

as, 

Ciências 

Sociais, 

Direito e 

Geografi

a) 

pessoalme

nte)  

Assistên

cia 

Estudan

til 

 

GRAEFF, 

Betina Alves. 

A política de 

assistência 

estudantil na 

universidade 

federal: da 

escola 

pública para 

o ensino 

superior. 

Porto 

Alegre, 2014.  

 

Dissert

ação 

Serviço 

Social 

Pesquisa 

investigati

va 

Analisar 

os 

significad

os da 

Política 

de 

Assistênci

a 

Estudanti

l, sua 

materiali

dade, o 

direito à 

educação, 

a 

permanê

ncia na 

universid

ade e 

cotas. 

Alunos 

egressos 

de escola 

pública 

usuários 

da 

assistênc

ia 

estudant

il da 

UFRGS 

(de 

escola 

pública 

e de 

escola 

pública 

e 

autodecl

arados 

negros); 

servidor

Entrevist

a e análise 

document

al 
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es que 

atuam 

na 

assistênc

ia 

estudant

il 

(assisten

te social, 

pedagog

o e 

psicólog

o); e 

gestor. 

Fonte: Portal da Capes 

 

 

Quadro 2 – Dissertação relacionada à Assistência Estudantil no Brasil – Ano 2014 

(Ausência de registro em banco entidades de pesquisa oficiais) 

Descritor Referênc

ia 

Natureza/á

rea 

Metodolo

gia 

Objetivo 

da 

pesquisa 

Sujeitos 

da 

pesquis

a 

Instrumen

tos de 

coleta 

Assistênc

ia 

Estudant

il/ 

Iniciação 

Profissio

nal 

OLIVEI

RA, 

Márcia 

Pereira 

de. Ditos 

e não 

ditos: 

como se 

Dissertação 

Educação 

Pesquisa 

Explorató

ria 

Examinar 

a relação 

de 

benefício 

da 

política 

de 

assistênci

Estudan

tes 

bolsista

s e 

servidor

es 

Questionár

ios e 

entrevistas 
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 constitui 

o sujeito 

bolsista 

imerso 

na 

política 

de 

assistênc

ia 

estudanti

l (2009-

2013). 

São 

Leopoldo

: 

UNISIN

OS, 

2014.  

a 

estudantil 

e a 

permanên

cia dos 

bolsistas 

da bolsa 

de 

trabalho. 

Fonte: Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos (RDBU) 

 

Quadro 3 – Tese relacionada à Assistência Estudantil no Brasil – Ano 2012. 

Descrito

r 

Referência Natureza/

área 

Metodol

ogia 

Objetiv

o da 

pesquis

a 

Sujeitos da 

pesquisa 

Instrume

ntos de 

coleta 

Assistên

cia 

Estudan

til 

 

KOWALS

KI, Aline 

Viero. Os 

(des)cami

nhos da 

política de 

Tese 

Serviço 

Social 

Pesquisa 

Explorató

ria 

Investig

ar a 

política 

educaçã

o 

referent

Técnicos-

administrat

ivos em 

educação, 

gestores e 

alunos. 

Grupos 

focais e 

análises 

em 

document

os 
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assistência 

estudantil 

e o desafio 

na 

garantia 

de 

direitos. 

Porto 

Alegre, 

2012. 

e à 

assistên

cia 

estudan

til, no 

process

o de 

efetivaç

ão na 

garantia 

de 

direitos 

para os 

alunos 

que 

ingress

am em 

IFES 

do RS. 

institucion

ais 

Fonte: Portal da Capes 

  

De acordo com os estudos pesquisados no período supracitado, é possível fazer as 

seguintes proposições de análise a partir dos gráficos abaixo relacionados: 

 

Gráfico 1 - Quanto à distribuição geográfica das teses e dissertações pesquisadas. 
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O resultado acima descrito revela que a região geográfica do país que mais tem 

produzido conhecimento sobre a Política de Assistência Estudantil no Brasil é a região 

sudeste e sul, perfazendo um total um total de 7 (sete) produções, demonstrando que as 

referidas regiões por concentrarem um maior número de programas de pós-graduações e 

universidades bem conceituadas nacional e mundialmente, terminam por se tornarem 

espaços de grande produção científica em diversas áreas, inclusive nesta em tela. Assim, 

destacam-se nas análises e proposições dessa Política, a qual tem buscado a efetiva 

democratização da educação frente as contradições do capital. Ressaltando aqui que, não 

se pode desconsiderar as produções nas demais regiões do país. 

 

Gráfico 2 - Quanto ao Campo de Pesquisa da Assistência Estudantil por Natureza 

Administrativa da Instituição. 

 

  

Em relação o campo empírico por natureza de instituição ser constatado que 

prevalece o das universidades públicas, pode-se interpretar a priori pela própria gênese 

histórica das universidades serem um espaço privilegiado de produção de conhecimento.   
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Gráfico 3 - Quanto à área de concentração dos estudos. 

 

 

 

 Tendo em vista, tratar-se de objeto de estudo inserido nas ciências sociais e 

humanas, esse dado ratifica a importância dessas áreas enquanto espaço de conhecimento 

científico, revelando também que objeto das ciências sociais é histórico.  

 

 

 

 

Gráfico 4 - Quanto à produção de teses e dissertações por ano. 
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2014 sua maior quantidade de produção com 4 (quatro) estudos, e em 2012 esse número 

já se mostra reduzido com 2 (duas) produções. 

 

Gráfico 5 - Quanto aos tipos de sujeitos da pesquisa x número de pesquisas.  

 

  

Segundo Minayo (2015, p. 48), é importante no processo de definição dos sujeitos 

o questionamento de quais serão os indivíduos sociais que tenham uma vinculação mais 

significativa para o objeto investigado. Assim, os dados revelam que a escolhas dos 

sujeitos dos estudos pesquisados foram bem dimensionados, uma vez que na maioria das 

pesquisas, de acordo com seus objetivos, elegeram os indivíduos diretamente ligados a 

problemática – estudantes, gestores da política e servidores vinculados de direta ou 

indiretamente a referida área. E assim, subsidiará de forma satisfatória resultados que 

contribuirão para responder as questões norteadoras propostas nas pesquisas.  

  

 

 

Gráfico 6 - Quantos tipos de instrumentos de coleta utilizados x número de pesquisa. 
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 O momento da escolha das fontes de dados da pesquisa por meio dos instrumentos 

de coleta da pesquisa é importante porque aproximará o pesquisador da realidade a ser 

estudada e irá construir as informações necessárias para atender aos objetivos do estudo. 

No presente resultado, observa-se que em 7 (sete) pesquisas prevalece a entrevista como 

principal instrumento de coleta, seguida do questionário utilizado em 3 (três) estudos. 

Isso revela, que a fala dos sujeitos é considerada uma fonte primordial, e como afirma 

Minayo (2015, p. 65): “as entrevistas são uma forma privilegiada de interação social, e 

está sujeita à mesma dinâmica das relações existentes na sociedade”. 

  

 

4 ALGUMAS EXPOSIÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Na presente pesquisa, a temática da Assistência Estudantil versa no âmbito de 

algumas áreas do conhecimento: educação, serviço social e sociologia, buscando 

compreender como essa Política está sendo proposta no âmbito das Universidades e 

Institutos Federais. É importante observar que a partir das análises dos objetos de estudos 

pesquisados destacam-se as seguintes preocupações com a política de Assistência 

Estudantil: a forma como ela vem sendo implementada e organizada; como as bolsas 

ofertadas por essa política vêm contribuindo de fato para permanência dos estudantes e 

uma análise da perspectiva do princípio da equidade na assistência estudantil. 

Os resultados demonstram que a pesquisa sobre Assistência Estudantil tem sido 

realizada mais no âmbito das universidades, e ainda é pouco explorada no contexto dos 

Institutos Federais. Ressaltando aqui o registro de apenas uma dissertação27 tendo como 

campo de pesquisa o Instituto Federal do Piauí, mesmo que esta não esteja armazenada 

em bancos de dados de Instituições oficiais de pesquisa, é importante considerá-la como 

um dado a ser observado. 

Com este estudo é revelada a importância de se estudar a temática da Política da 

Assistência Estudantil não somente nas Universidades, bem como nos Institutos Federais 

de Educação Profissional por sua relevante trajetória histórica em trabalhar com 

programas de assistência ao discente desde as Escolas de Aprendizes Artífices. 

                                                             
27 Dissertação arquivada no Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos (RDBU). 
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É importante enfatizar o caráter significativo da Política de Assistência Estudantil, 

como instrumento fortalecedor da permanência escolar dos estudantes privados de 

condições materiais, bem como de outras formas de vulnerabilidade social, seja por 

situação familiar, saúde, pessoal ou emocional, pois não se almeja com essa Política 

somente o combate a pobreza e sim assegurar a garantia de direito, a fim de construir um 

espaço escolar que privilegie o processo formativo na perspectiva da formação humana 

integral. 

Outro aspecto relevante é a formalização pelo Estado da assistência estudantil, 

instituindo o Programa Nacional de Assistência Estudantil por meio do Decreto Lei nº 

7.234 no dia 19 julho de 2010, sinalizando que a aludida política poderá ser uma maneira 

de tentar combater às desigualdades sociais na educação, e ainda ampliar as condições de 

acesso e permanência do jovem a ensino público na educação federal. 

E assim, em resposta aos desafios de elevação da escolaridade na perspectiva da 

universalização da educação como direito e bem social, em meio a um projeto societário 

excludente, em que ainda a educação é tratada como privilégio de alguns segmentos, 

busca-se por meio da implementação de políticas públicas no campo da educação alcançar 

o acesso igualitário à educação pública e de qualidade para a formação profissional 

voltada para o mundo do trabalho. 
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Resumo 

O Fórum de Iniciação Científica no Ensino Médio (FICEM) é o resultado de uma prática 

pedagógica conjunta entre gestores, professores, alunos e comunidade. O objetivo do 

artigo será apresentar uma prática pedagógica vivenciada em uma escola na cidade de 

Diadema/SP. Essa alternativa pedagógica propicia aos alunos da educação básica o 

contato com a ciência em outra perspectiva, ou seja, participação direta na construção de 

seu aprendizado através da produção de conhecimento científico. Trabalhar as atividades 

de pesquisas discentes no EM ultrapassa o incentivo a cumprir uma grade curricular e 

possibilita aos envolvidos maior aprendizado. Aos olhares legais e normativos, essa 

oportunidade de vivenciar uma atividade de pesquisa e apresentação de um trabalho 

estruturado no EM deveria ser atividade normal nas escolas da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, configurada como direito e possibilidade de alunos e professores, 

conforme descrito nos artigos da Lei n.º 10.522/2000. Essa lei deveria ser utilizada para 

nortear, exemplificar e detalhar as atividades de pesquisa discente no EM, contudo poucos 

a colocam em prática ou sequer a conhecem. Realizar, concretizar e refletir sobre esse 

trabalho, sem dúvida, é um desafio aos profissionais envolvidos com a formação na 

educação básica, que partilham os saberes apreendidos, para a construção de uma escola 

de sujeitos pensantes, adequada à realidade humana e de melhor qualidade, aproximando 

a prática das normas legais.  

Palavras-chave: Atividades de pesquisa. Ciência. Conhecimento. Normas legais.  

mailto:ceferraz@yahoo.com.br
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INTRODUÇÃO 

Os fundamentos teóricos deste artigo serão dados pelos trabalhos de pesquisadores 

que enfatizam a criatividade, a autonomia e a emancipação, como pressupostos de uma 

educação libertadora, somados às leis e normas descritas às escolas do ensino 

fundamental e médio, com destaque para Antônio Joaquim Severino, Paulo Freire, Pedro 

Demo, Leslie Maria José da Silva Rama entre outros nomes, e documentos que 

normatizam a educação no estado de São Paulo.  

Para tanto, buscou-se: a) revisar a literatura específica sobre a legislação que 

ampara as atividades de pesquisa no Ensino Médio, as atividades de pesquisa discente, 

gestão pedagógica nas escolas públicas; b) fazer um levantamento e diagnóstico de dados 

diretamente das Diretorias de Ensino de Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo 

e São Caetano do Sul (Grande ABCD Paulista); c) analisar e apresentar uma prática 

pedagógica realizada por uma unidade escolar da região de Diadema. 

O presente artigo científico origina-se do entendimento de que os atores das 

escolas – professores, gestores e estudantes – podem e devem desenvolver uma atitude e 

uma prática de pesquisa como parte de seu processo de formação. Trabalha-se com o 

pressuposto de que os discentes estão sempre receptíveis a novidades, principalmente 

quando percebem o quanto estão sendo valorizados, o quanto podem aprender com a 

participação em atividades de investigação e os professores e gestores têm o apoio à 

pesquisa como elemento edificante de sua atividade intelectual.  

Antes de mais nada, surge o seguinte questionamento: existe lei específica para o 

desenvolvimento dessas atividades de pesquisa discente no Ensino Médio?  

É fato que poucos debates e ações pragmáticas têm sido desenvolvidas no âmbito 

do sistema público estadual de educação básica de São Paulo, sobre a importância da 

iniciação do discente à pesquisa científica, a atuação ou o papel de professores e gestores 

para desenvolver e orientar tais atividades, assim também configurada como direito e 

dever de alunos e professores da rede estadual de São Paulo, conforme descrito nos artigos 

411 a 419 da Seção III (Do Programa de Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa 

Discente) do Cap. XI (Dos Programas e Projetos Educacionais) da Unificação de 

Dispositivos Legais e Normativos Relativos ao Ensino Fundamental e Médio (SÃO 
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PAULO, 2011); assim como no próprio currículo da Secretaria Estadual de Educação do 

Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010);  

 

Os alunos devem conhecer as diferentes teorias que procuram 

explicar os fatos ou fenômenos naturais e sociais. A escola não 

pode passar a impressão de que existe apenas uma explicação ou 

apenas uma resposta definitiva para um determinado problema. 

Há muitas respostas e, provavelmente, para cada uma delas surge 

um novo problema com muitas respostas e problemas. Isso 

significa ensinar os alunos a adquirir uma atitude científica frente 

aos fatos ou fenômenos observados – a dúvida metódica e a 

análise crítica –, gerando a experiência e a curiosidade da 

descoberta. 

 

O objetivo deste artigo é apresentar uma prática pedagógica, que vem sendo 

realizada em uma escola estadual, localizada na cidade de Diadema/SP. Para tanto, é 

necessário, elencar as escolas públicas estaduais, indicadas pelas Diretorias de Ensino da 

região do Grande ABCD (universo experimental), que realizam estas práticas de 

atividades de pesquisa discente no EM. 

Identificadas tais escolas, verificam-se quais correspondem a uma prática 

pedagógica de incorporação das atividades de pesquisa, voltadas a estudantes do EM, 

conforme previsto na Lei nº 10.522/2000, sobretudo se essa unidade escolar de Diadema, 

aqui apresentada, aparece relacionada no documento da Diretoria de Ensino de Diadema. 

Como consequência, surgem algumas inquietações e questionamentos: Quantas 

escolas da rede estadual da região do Grande ABCD Paulista praticam as atividades de 

pesquisa discente? E como as atividades de pesquisa discente no Ensino Médio são 

aplicadas na Escola Estadual Fábio Eduardo Ramos Esquível?  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Implementar as atividades de pesquisa em uma escola estadual, como parte 

principal de um processo educativo, é imprescindível para dar aos alunos, professores e 

gestores o direito de igualdade intelectual e apropriação de conhecimento, tornando-os 

indivíduos de consciência crítica e em condições de tomar decisões sem copiar ou 

reproduzir atitudes nas situações do cotidiano.  
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Aos olhares legais e normativos, essa oportunidade de vivenciar uma atividade de 

pesquisa e apresentação de um trabalho estruturado no Ensino Médio deve ser atividade 

normal nas escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP), 

configurada como direito e dever de alunos, professores e gestores da rede estadual, 

conforme descrito no artigo 1º da Lei nº 10.522/2000: “O Programa de Desenvolvimento 

de Atividades de Pesquisa Discentes sobre Temas Incorporados ao Projeto Pedagógico 

das Unidades Escolares de Ensino Médio será realizado pela Secretaria de Educação” 

(SÃO PAULO, 2011, p. 141, grifo nosso). 

Mas, infelizmente, bem diferente da realidade da região do Grande ABCD 

Paulista, na qual, das 225 unidades escolares, apenas 11 são apontadas em documentos 

emitidos pelas diretorias, com possibilidade de exercer essa prática em seu cotidiano. 

Logo, pretende-se apresentar uma introdução ao direito ligada à educação e todo 

o arcabouço que envolva a formação das leis. É certo que, para Branco (2000), o direito 

é um fato ou fenômeno social, ou seja, não existe senão na sociedade. O embrião intuitivo 

do seu conceito deriva de direção, ligação e obrigatoriedade de um comportamento. Isto 

é, a lei necessita tornar-se conhecida e, para ser aplicada, é necessária a atitude de quem 

a interpreta. 

O fenômeno educação se apresenta em reconstrução interna de seus conceitos e 

proposições, isso devido a um efervescente processo que critica os métodos, as práticas e 

as funções tradicionais da educação, mediante as transformações sociais, culturais e 

econômicas. Para Monteiro e Motta (2013), os aspectos que devem fundamentar esse 

processo dizem respeito às normas legais, desde a Constituição Brasileira, que é a lei 

suprema do país, até a concretização das propostas educacionais no Projeto Pedagógico 

e no Regimento Escolar. 

Na sociedade, as necessidades humanas crescentes exigem, cada vez mais, o 

relacionamento entre indivíduos, e essa convivência social consolidou-se e aprimorou-se, 

deixando de valer a vontade do mais forte ou o domínio da natureza, para prevalecer o 

plano humano, o social. A vida social passou a exigir normas a serem obedecidas por 

todos, normas comuns, especialmente criadas para serem seguidas por vontade própria 

ou mesmo involuntariamente. 



218 

 

Segundo Branco (2000), o direito existe porque o homem é um animal social e 

moral. Para a sociedade ser moral, a função do direito é ser corretiva e civilizadora e, por 

ser social, não pode contrariar fundamentalmente a realidade que encontra no meio em 

que se aplica; assim, necessariamente organiza, orienta a vida coletiva, disciplina as 

atividades dos indivíduos e assegura a distribuição dos bens. 

Em meio ao arcabouço jurídico nacional, aparece um documento internacional da 

Organização da Nações Unidas, documento expedido com fulcro na educação, ciência e 

cultura, A Ciência para o Século XXI: Uma nova visão e uma base para ação (UNESCO, 

1999, p. 23-24, grifo nosso): 

O principal objetivo da construção de uma cultura científica 

transdisciplinar – as ciências exatas, naturais, humanas e sociais 

– que o povo de um país possa ver como sua, exige que seja dada 

prioridade a pesquisas socialmente úteis e culturalmente 

relevantes. Nesse sentido, é necessário promover a introdução, 

a compreensão e a valorização da ciência e tecnologia em 

nossa vida cotidiana, a partir do ensino primário.  

Tomando a escola como local formador de cidadania, é importante que todas as 

suas ações contemplem não somente o pleno exercício das leis, mas também que os atores 

da escola tomem consciência do rol de direitos e deveres que integram a vida em 

sociedade. 

Essa formação se dá com esforço e trabalho conjunto entre professores e alunos – 

os atores principais de uma escola –, claramente apontado e descrito no artigo 5º da lei nº 

10.522/00 onde “Cada projeto de pesquisa será acompanhado por, no mínimo, um 

professor orientador, indicado pelo grupo de alunos que o desenvolverá e será referendado 

pelo Conselho de Escola” (SÃO PAULO, 2011, p. 142).  

Para tanto, o trabalho deverá propiciar harmonia entre as partes, seguir os 

processos para iniciação científica com a ajuda e colaboração de todos os alunos, 

professores e gestores. Cada um com suas responsabilidades, individualidade e propósitos 

para se chegar a um denominador. Segundo Freire (2000), o processo de formação será 

uma conquista conjunta, coletiva, que exige respeito, diálogo e poder de decisão a todos 

que participarem dessa caminhada. Um processo que faz parte da própria humanização 

do ser humano, da sua vocação para ser mais. 
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Enquanto isso, as atividades de pesquisa são pouco exploradas na educação 

básica, ou seja, a falta de material em torno do assunto é um obstáculo que só acentua a 

sua importância. Em contrapartida, é uma possível justificativa para o baixo número de 

escolas envolvidas com essa prática pedagógica. 

Pesquisar, como fator de criação e descoberta, deve ser incentivado desde o início 

da escola básica, uma pesquisa com princípios científico e educativo, sem qualquer 

dicotomia. Como princípio científico, significa o cuidado com a construção do 

conhecimento, em termos, sobretudo, metodológicos e epistemológicos, sendo esta a 

referência principal em uso: pesquisa-se para trazer conhecimento. Como princípio 

educativo, significa seu valor pedagógico, educativo, formativo, à medida que implica 

questionamento, consciência crítica, incentivo à formação do sujeito capaz de formar a 

própria história e a sustentação da autonomia crítica e criativa (DEMO, 2003). 

Em consonância ao princípio educativo, observado por Pedro Demo, afirma 

Severino (2012) que o objetivo da aprendizagem significativa não é aprender as 

informações de cor, mas dominar a capacidade de localizar as informações de que possa 

precisar para compreender o seu sentido e saber aplicar as ideias em atividades de análise 

e reflexão críticas. 

Para Monteiro e Motta (2013), o conjunto de instrumentos e métodos de 

construção, como as técnicas de escrita e os objetos de leitura, estão em interdependência 

no contexto histórico e social, envolvendo moldes de vivências peculiares e suas 

correlatas formas de representação e intervenção na realidade. E assim, envolve também 

os processos educativos formadores dos sujeitos em seus modos de aprender, pensar e 

proceder. 

O envolvimento dos professores e gestores é de suma importância, não apenas por 

incentivar o aluno, mas sim, conforme Freire (2001), em outras palavras, a postura 

enquanto educador deverá ser consciente, pois são intelectuais transformadores, 

formadores de opinião e, desta forma, têm a obrigação de estimular o pensamento crítico 

em seus educandos. 

Ao analisar os números apresentados pelas avaliações externas no Ensino Médio 

do País, deve-se questionar o que de fato ocorre, ou não ocorre, nas escolas públicas do 

Brasil. As avaliações mostram resultados muito baixos de nossos alunos de maneira geral 
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mas, nesta pesquisa, destacamos o estado de São Paulo, no qual temos as notas das escolas 

de Ensino Médio, com o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(Idesp) abaixo de 2,0 pontos, índice calculado através de fatores como evasão, retenção 

e, principalmente, partindo de uma nota dos alunos no Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). 

A educação precisa ir além do cumprimento formal da legislação e se traduzir em 

exercício formador de valores e da consciência ética que a sustente e garanta. Mas 

pensando no cumprimento do que se encontra formalmente descrito nas normas legais, 

cabe aos atores educacionais acompanhar a constante transformação que ocorre na 

sociedade e seus aspectos legais, para aplicar no cotidiano da escola. 

Sendo assim, fica claro que as leis não garantem seus dizeres por si só. É preciso 

a força humana, no caso da escola ou Secretaria de Educação, pessoas que tenham o 

conhecimento legal e iniciativa para elaborar procedimentos e, assim, fazer valer as 

normas. 

Concretizar este artigo e refletir sobre o mesmo é, sem dúvida, um desafio aos 

profissionais envolvidos com a formação, que partilham os saberes apreendidos para a 

construção de uma escola de sujeitos pensantes, adequada à realidade humana e de melhor 

qualidade, aproximando a prática das normas legais, além de ser também uma ótima 

ferramenta de aquisição de conhecimento. 

Pesquisar é uma prática pedagógica que deve aparecer em todo trajeto educativo, 

como princípio instrutivo, ou, por outra, na base de qualquer proposta de ensinamento. 

Se educar é sobretudo motivar a criatividade do próprio educando, para que surja o novo 

mestre, a atitude de pesquisa é parte intrínseca. 

Apesar de muitos profissionais da educação não entenderem a sua primordial 

importância na vida dos alunos, pode-se compreender, neste trecho, o papel do professor 

como exemplo, uma vez que os alunos estão sempre atentos à postura dos educadores e 

como estes agem diante de diversas situações.     

Frente aos desafios pelos quais passa a educação, para Freire (1997), a prática 

educativa não é uma espécie de marquise sobre a qual a gente espera a chuva passar, é 

algo sério, pois lida-se com crianças, adolescentes e adultos. Logo, devemos concorrer 
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com a nossa competência, responsabilidade para o seu preparo científico, prazer pelo 

ensino e contribuir para que os educandos se tornem presenças marcantes no mundo. A 

segurança demanda competência científica, clareza política e integridade ética. 

O trabalho intelectual, em um contexto teórico, exige pôr em prática, em sua 

plenitude, o ato de estudar, do qual não pode deixar de fazer parte a leitura crítica do 

mundo, a envolver a leitura e a escrita da palavra e, para tanto, a importância da leitura 

de jornais, revistas, trabalho intelectual junto aos educandos, leitura de textos, escrita, 

observação, análise dos fatos e estabelecimento de relação entre eles. 

A escola está num ponto de tensão em que não tem outra alternativa senão se livrar 

de cargas inúteis e reaprender a realizar suas práticas, porque hoje mede forças com altas 

tecnologias que falam e dançam com as pessoas do século XXI. Nessa perspectiva, cabe 

aos gestores incentivar alternativas criativas e de estímulo intelectual para emparelhar as 

forças entre escola e mundo social. A pergunta é: como? 

Antes de se apontar mudanças milagrosas, mudanças essas que infelizmente são 

inexistentes, Bauman (2010) alerta para alguns problemas da educação nos dias de hoje; 

dentre eles, a inutilidade da educação nos moldes atuais, o conhecimento descartável dos 

computadores em meio às mudanças com novos lançamentos a cada semana. Diante desse 

cenário, o que criar de diferente para conquistar a atenção dos alunos? 

Talvez um grande passo nesse sentido seja abrir diálogo e rediscutir a organização 

do trabalho no interior da escola – hora atividade, pesquisas, identidade profissional – e 

criar mecanismos de avaliação para o projeto político-pedagógico, envolvendo avaliação 

docente, discente e institucional, seguindo parâmetros de qualidade (FERREIRA, 2013). 

Não se faz aqui a defesa de um ou outro modelo de ensino.  Pensando em raízes 

profundas na cultura e no passado, é plenamente coerente, ainda hoje, observar, na 

educação, modelos educacionais e escolares refletirem um paradigma cartesiano, herdado 

das origens históricas do pensamento e da educação, conforme Monteiro e Motta (2013).  

Quiçá esse cenário, adicionado aos baixos resultados da educação atual, incentive a 

melhoria do ensino das crianças de nosso País, com outras propostas pedagógicas 

testadas, que estimulem a busca de novas alternativas pedagógicas. De fato, existe uma 
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grande lacuna no Ensino Médio, em que as pessoas que pensam e vivem na educação 

necessitam de uma maior discussão sobre essa realidade e de mudanças. 

 

MÉTODO 

O artigo vai explorar aqui um estudo, no caso, uma escola escolhida entre as 

unidades que já realizam atividades de pesquisa discentes no Ensino Médio, conforme 

apontamento das Diretorias de Ensino. 

Dessa forma, o universo pesquisado abrange a região do Grande ABCD Paulista, 

composta pelas Diretorias de Ensino de Diadema (57), Santo André (87), São Bernardo 

do Campo (71) e São Caetano do Sul (10). 

Para tanto, foi utilizado o método misto: quantitativo e qualitativo. O quantitativo, 

pois foram observados os registros das 225 escolas da região do Grande ABCD Paulista, 

referentes a programas e projetos registrados nas diretorias ou na Secretaria da Educação, 

de escolas que, possivelmente, aplicam as atividades de pesquisa no Ensino Médio como 

prática educacional. E o qualitativo, neste artigo foi explorado o estudo de caso, isto é, 

como ocorre essa prática pedagógica na Escola Estadual Fábio Eduardo Ramos Esquível, 

localizada na rua Orense, 790, Jd. Maria Leonor, Diadema, São Paulo. 

 

3.1 Projeto FICFERE (Fórum de Iniciação Científica Fábio Eduardo Ramos 

Esquível) 

O FICFERE nasceu da iniciativa do professor que aqui escreve, Celso Ferraz 

Gonçalves, ao discutir com o grupo dos professores da escola sobre a importância de 

estimular outra prática pedagógica já consagrada no ensino universitário e pouco 

explorada no Ensino Médio. Essa discussão se iniciou em dezembro de 2011, sendo  

finalizada em março de 2012, ano da implantação do 1º FICFERE, tendo com tema central 

“Adolescentes”. 

Nessa 1ª etapa de discussões que antecedeu a implantação, professores e gestores 

decidiram todas as etapas do FICFERE, como datas, procedimentos, divisão de grupos 

(6), orientadores (3 em 2012 e 2 em 2013, 2014 e 2015), inscrição no Prodesc (Programa 

de cadastramento de Projetos Descentralizados do Estado de São Paulo), materiais 
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utilizados, onde buscar informações, ferramentas tecnológicas (Word, Excel e PPT) e 

todo o arcabouço relacionado ao FICFERE.  

A 2ª etapa foi apresentar, explicar e contextualizar para o grupo de professores e 

Conselho de Escola como ficou estruturado todo o projeto após a discussão, qual seria o 

papel de cada ator da escola, a justificativa e o ganho pedagógico com essa implantação. 

A justificativa do projeto se apoia em proporcionar aos alunos do 3º ano do Ensino 

Médio a possibilidade de vivenciar a estrutura e procedimentos de uma atividade de 

pesquisa discente, incentivo à capacidade leitora e escritora dos alunos, envolvimento 

com a ciência em outra perspectiva (construção do conhecimento) e principalmente 

colaborar para a formação do cidadão. 

Já na 3ª etapa, o compromisso foi apresentar, explicar e contextualizar para o 

grupo de alunos envolvidos (2ºs e 3ºs anos do Ensino Médio), como ficou estruturado 

todo o projeto após a discussão com professores e apresentação ao Conselho de Escola, 

qual seria o papel de cada ator da escola, a justificativa e o ganho pedagógico com essa 

implantação. 

Certamente, a 4ª etapa foi a mais trabalhosa e gratificante: fazer o que estava no 

papel ser colocado em prática. 

Para elaboração do FICFERE, foi tomado como base a Lei n.º 10.522/2000, 

reescrita no documento Unificação de Dispositivos Legais e Normativos relativos ao 

Ensino Fundamental e Médio (SÃO PAULO, 2011).  

Dessa maneira, conseguimos estruturar procedimentos, datas, orientações, fontes 

de informações, prazo para a entrega dos documentos escritos, apresentação e todas as 

etapas para uma iniciação de pesquisa científica de qualidade, além de aperfeiçoar e/ou 

eliminar os procedimentos que não obtivessem os resultados esperados a cada ano. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

A técnica dedutiva foi aplicada na natureza da análise, para confirmar as premissas 

após a coleta de dados e informações, ou seja, após coletar os “nomes das escolas com 

atividades de pesquisa discente no Ensino Médio”, solicitados nas Diretorias de Ensino 
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que fazem parte da região do Grande ABCD Paulista, região escolhida para amostragem 

da análise. 

Inicialmente foram encaminhados documentos solicitando o nome das escolas das 

Diretorias de Ensino de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e 

Diadema, engajadas em propiciar uma alternativa de aprendizado através das atividades 

de pesquisa discente, seja ela por via de inscrição no Prêmio Jovem Cientista, iniciativa 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ou por via 

de inscrição no Prodesc (Cadastro de Projetos Descentralizados) e/ou escolas que as 

diretorias tenham conhecimento de que praticam essas atividades de pesquisa no seu 

cotidiano. 

Para tanto, foram encaminhados os documentos de solicitação elaborados pelo 

professor orientador Gustavo Gonçalves Úngaro, em folha timbrada da Uninove 

(solicitado em maio de 2015). 

Em resumo do universo pesquisado, na região do Grande ABCD Paulista, as 

Diretorias de Ensino deram o seguinte retorno: das 57 escolas da Diretoria de Diadema, 

somente três aparecem no documento emitido em folha oficial, inclusive a escola que 

utilizaremos como estudo de caso; das 87 escolas da Diretoria de Santo André, apenas 

oito aparecem no documento emitido em folha oficial; das 81 escolas da Diretoria de São 

Bernardo do Campo, a qual responde por São Bernardo do Campo (71) e São Caetano do 

Sul (10), foi comunicado, verbalmente, que não há escolas com essa prática. Ao ser 

solicitado um documento com a informação, foi enviado um e-mail pela Diretoria 

expondo que: “essa informação poderia ser solicitada a cada uma das escolas e que ficaria 

a cargo e de responsabilidade do Diretor das Unidades Escolares a emissão de um 

documento resposta da solicitação enviada, e ciente de que o Diretor poderia negar a 

solicitação”. 

 

CONCLUSÃO 

O Fórum de Iniciação Científica do Ensino Médio (FICEM) é um modelo já 

utilizado pelas universidades, o famoso e “nebuloso” Trabalho de Conclusão de Curso. 

Pensando em toda a dificuldade dos alunos universitários ao chegar nessa etapa, o FICEM 

é um Trabalho de Conclusão de Curso do Ensino Médio, já amparado pela Lei n.º 
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10.522/2000 e com satisfatório retorno pedagógico ao aluno, que vivencia essa 

experiência, e aos professores envolvidos com as orientações e etapas desses trabalhos. 

Essa prática pedagógica vai muito além do que podemos descrever. Os alunos vão 

para o primeiro ano do Ensino Médio já sabendo que, ao chegarem ao 3º ano, participarão 

de uma apresentação (FICEM) com uma banca examinadora de professores da escola, 

professores convidados de outras unidades escolares e professores da Diretoria de Ensino 

do município. 

A experiência do Fórum de Iniciação Científica não só pode, mas, sim, deveria 

ser aplicada por todas as escolas que atuam com Ensino Médio. Basta um grupo de 

professores orientados, uma gestão atuante e incentivadora. Penso que a maior barreira 

seja a mudança na rotina dos alunos, dos responsáveis e, principalmente, dos professores, 

com sua dedicação e aprendizados conjuntos. Todos os envolvidos nesse projeto poderão 

observar uma superação gratificante desses pupilos e o orgulho de missão cumprida para 

a próxima etapa dessa “molecadinha”.  

O FICEM poderá elevar a autoestima dos professores envolvidos com as 

orientações, melhorar o relacionamento entre os gestores, professores, alunos e 

responsáveis, ou seja, proporcionar o estreitamento no relacionamento entre os atores da 

escola. 

Neste artigo, limitado à educação do estado de São Paulo e sua realidade, cabe a 

ressalva de que outras pesquisas, com a mesma temática, possam ser conduzidas em 

outras localidades ou âmbitos municipais, estaduais e até federal. 

Enfim, pais e alunos percebem uma preocupação com o aprendizado significativo 

da garotada, o contato com a ciência em outra perspectiva, que são as atividades de 

pesquisa discente, consequentemente, a construção do conhecimento já no Ensino Médio 

e, acima de tudo, o incentivo à continuidade dos estudos para a formação do cidadão 
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ANEXO – Fotos do Fórum de Iniciação Científica 

 

 

 

Figura 1 – Orientações 

Fonte: Acervo dos autores da pesquisa 

 

 

Figura 2 – Apresentações 

Fonte: Acervo dos autores da pesquisa 
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Figura 3 – Banca examinadora 

Fonte: Acervo dos autores da pesquisa 

 

 

Figura 4 – Comunidade e Diretoria de Ensino participando 

Fonte: Acervo dos autores da pesquisa 

 

 

Figura 5 – Certificado de aprovação no FICFERE 

Fonte: Acervo dos autores da pesquisa 
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Figura 6 – Apresentação do trabalho na Semana de Letras da UNIESP 

Fonte: Acervo dos autores da pesquisa 
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Resumo 

 

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que objetivou refletir acerca da 

formação inicial docente no que tange a visão dicotômica existente entre teoria e prática 

no Curso de Pedagogia em uma universidade particular na Cidade de Macapá/AP. A 

coleta das informações desta pesquisa foi mediante um levantamento bibliográfico e da 

pesquisa de campo, em que realizou-se a entrevista semiestruturadas na qual os sujeitos 

participantes foram acadêmicos do Curso de Pedagogia. As conclusões das análises 

conduziram para uma compreensão entorno da formação inicial docente a partir dos 

pressupostos de um modelo formativo progressista, concebendo que a relação entre teoria 

e prática é de reciprocidade, além de contribuir com o desenvolvimento crítico, cultural 

e social do processo formativo. 

 

Palavras-Chaves: Formação inicial. Teoria. Prática 

Introdução 

As universidades brasileiras possuem um papel categórico no enfrentamento das 

complexas questões instituídas para a formação dos profissionais da educação, que deve 

atender as demandas do contexto social contemporâneo. Em face às recentes disposições 

legais da Lei de Diretrizes e Bases da educação (9394/96) a formação inicial de 

professores, em especial do pedagogo, vem passando por um processo de reestruturação 

curricular do Curso de Pedagogia. 

 Assim, a discussão e a reflexão acerca da formação inicial docente e dos modelos 

formativos que se instituem nas universidades, além da busca pela superação da visão 

mailto:izabel_lucia@hotmail.com
mailto:edmar.das@bol.com.br
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dicotômica existente entre teoria e prática no Curso de Pedagogia, têm sido tema 

abordado por vários autores tais como: Pura, Nóvoa, Veiga, Pimenta, Tardif e outros com 

o propósito de elaborar subsídios teóricos e práticos voltados à efetivação de novos 

saberes defendidos pelos diferentes modelos formativos e discursos científico-

pedagógicos que constituem a identidade profissional do professor. 

 Mas por maior que sejam as produções, a temática parece não se esgotar, e abre-

se a novas possibilidades investigativas, e por este motivo, fez-se necessário investir com 

maior consistência e persistência na temática sobre “Formação inicial de professores: 

relação entre teoria e prática” no Curso de Licenciatura em Pedagogia, pois ainda existem 

muita dúvidas e indefinições, demandadas pelo próprio contexto social, político, cultural 

e educacional. 

 

A questão da formação inicial 

 

  As mudanças evidenciadas no sistema educacional contemporâneo buscam 

adequar aos paradigmas dos novos tempos e contextos apresentados pelo processo de 

globalização da economia, das políticas públicas, do avanço tecnológico e alargamento 

da comunicação. Neste cenário, “o conhecimento e a educação passam a ter um valor de 

grande importância, assim, como a formação do professor torna-se um campo de sérios 

desafios” (RAMALHO, 2003, p.18), por serem concebidos como indicadores do 

desenvolvimento social, cultural e econômico. Assim, os professores são considerados 

uma peça essencial dentro desses processos de inovação educativa, como sujeitos sociais 

e disseminadores das políticas educacionais. Exigindo que o processo de 

profissionalização do professor seja articulado com as mudanças sociais, políticas e 

econômicas do país. 

Tardif (2007) acrescenta que, na atualidade as cobranças crescentes sobre o 

trabalho docente abordam a urgência em se constituir novos parâmetros para sua 

formação, com a organização e programação das atividades de ensino. E não importa a 

área em que o professor atue, é necessário que domine princípios que se encontram no 

campo de estudo da pedagogia. 

 As universidades têm o grande desafio de formar os futuros educadores que 

atuarão na Educação Básica, mediante os avanços da informação na sociedade moderna, 
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que representam um avanço técnico-científico, e assim formando “(...) um profissional 

que deve ser, ao mesmo tempo, agente de mudanças individual e coletivamente, e embora 

seja importante saber o que deve fazer e como, também é importante saber por que deve 

fazê-lo” (IMBERNÓN, 2010, p. 38), distanciando do modelo de racionalidade técnica. 

Cabe considerar que a formação do professor pautado no modelo de racionalidade técnica, 

concebe o professor como executor, reprodutor e consumidor dos saberes profissionais 

existentes no campo educacional, os conteúdos curriculares são trabalhados de forma 

descontextualizada, além de evidencia a visão dicotômica entre os saberes teóricos e 

práticos do processo de formação. 

Uma importante questão a elucidar para melhor compreensão do modelo 

formativo técnico encontra-se nos estudo de Contreras (2002, p. 90) ao descrever que a 

ideia principal que modelo de racionalidade técnica se sustenta “é que a prática 

profissional consiste na solução instrumental de problemas mediante a aplicação de um 

conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede da pesquisa 

cientifica”. Logo, é pauta-se em ações instrumentais “porque supõe a aplicação de 

técnicas e procedimentos que se justificam por sua capacidade para conseguir os efeitos 

ou resultados desejados”. (CONTRERAS, 2002, p. 91) 

 Destaca-se as ideias de Veiga (2003, p.72) a respeito do processo de formação 

pautado no modelo de racionalidade técnica, por se encontrar “centrada nas competências 

é restrita e prepara na realidade, o prático, o tecnólogo, isto é, aquele que faz, mas não 

conhece os fundamentos do fazer, que se restringe ao microuniverso escolar, esquecendo 

toda a relação com a realidade social mais ampla”, atribuindo a ação docente um caráter 

ligado à atividade artesanal, limitando competências docentes a um saber prático. Estas 

características marcantes do modelo de racionalidade técnica ignoram a realidade social 

e a complexidade do dia-a-dia escolar, restringe a profissão docente a uma ação 

pragmática, simplista e prescritiva.  

Assim, é pertinente o alerta de Ramalho (2003, p. 22) ao enfatizar que este modelo 

formativo “(...) tem mantido sua hegemonia, tornando evidente a necessidade de se 

apostar na construção de um ‘modelo teórico inovador’, de uma formação que possa 

contribuir para a superação dos diferentes obstáculos ao trabalho docente”, mediante a 

uma ação reflexiva de sua prática docente, bem como do contexto social no qual o 

professor encontra-se inserido. 



233 

 

O que Ramalho (2003, p. 23) propõe é um o modelo formativo emergente que 

pode ser seguido como referência teórica na formação inicial do professor, pautado na 

participação do professor na construção de “sua profissão e no desenvolvimento da 

inovação educativa, que norteia a formação de um profissional não só para compreender 

e explicar os processos educativos dos quais participa, como também para contribuir na 

transformação da realidade educacional”. Essa linha de reflexão demonstra uma visão 

ampla da atividade docente, e não limita-se a simples transferência de técnica, normas, 

procedimentos de ensino, contudo fundamenta-se em uma reflexão crítica sobre a prática 

docente, colocando o profissional da educação no cerne do processo de formação, 

contribuindo para que a prática pedagógica possa acompanhar as transformações pelas 

quais vivencia o mundo contemporâneo. 

Desta forma, Paiva (2003, p.120) esclarece que “o saber profissional docente não 

se constitui somente com base nos resultados das investigações educacionais realizadas, 

e sim em uma espécie de diálogo entre os diferentes saberes, em que o conhecimento 

cientifico é aspecto relevante, certamente, mas não o único”, já que no desenrolar de sua 

prática docente, o professor inventa um jeito próprio que lhe permite enfrentar a 

complexibilidade e a singularidade do cotidiano escolar. E que a reflexão da ação docente 

possibilita a ressignificação, reconstrução e a reelaboração de novas compreensões deste 

conhecimento, tanto teórico como prático, que será utilizado quando a situação cotidiana 

escolar exigir.  

 Nesta perspectiva, as instâncias formadoras tem a responsabilidade de preparar 

sujeitos para o exercício pleno da cidadania, propiciar-lhes, além das habilidades para o 

exercício profissional, uma formação geral e humanista, dotada de visão crítica da 

sociedade em que irão atuar, bem como primar pela construção de “uma autonomia 

profissional madura [que] implica uma reflexão crítica em que as práticas, os valores e as 

instituições sejam problematizados” (CONTRERAS, 2002, p.133) sendo uma ação de 

descoberta e mudança da experiência cotidiana e das aspirações sociais e educacionais.  

Assim, o curso de formação de professores, dentro desse novo paradigma da 

sociedade do conhecimento, não pode admitir a cultura da exclusão social que se expressa 

por mecanismos como a evasão escolar, o sistema rígido de avaliação e as formas 

objetivas de transmissão de ensino. Mas, as matrizes curriculares devem priorizar a 

reflexão, a pesquisa e a visão crítica e contextualizada que congregue as lutas contra as 

hegemônicas da cultura da classe dominante. (CONTRERAS, 2002). 
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Dessa forma, os conhecimentos profissionais teóricos e práticos carecem 

constantemente de reconstrução e de adaptação a situações novas que “exigem do 

profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o problema 

como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os meios a serem usados 

para atingi-los” (TARDIF, 2007, p. 42). Havendo a necessidade de criação de espaços de 

reflexão, que ampliem os domínios desta formação no sentido de explorar 

conteúdos/temas em que o professor tenha possibilidade de se desenvolver para além das 

questões técnico-didáticas, que evidenciam a dicotomia entre os saberes teóricos e 

práticos. 

 

Ponderações sobre a relação teoria e prática na formação de professores. 

 

 A discussão em torno do processo formativo tem revelado a necessidades de se 

refletir acerca da visão dicotômica entre teoria e prática que permeia a formação inicial e 

a ação docente. Esta discussão é pertinente, já que este eixo deve perpassar por toda 

formação acadêmica dos profissionais da área de educação. No campo conceitual, Pura 

(1995) define duas grandes concepções sobre a temática: a concepção dicotômica e a 

concepção da unidade. 

 

a)  A questão da dicotomia entre teoria e prática. 

 

 Está linha de estudo evidencia o distanciamento entre teoria e prática presente 

tanto no processo formativo, quanto na prática pedagógica. Enfatizando a supremacia ora 

dos saberes teóricos que são concebidos como verdades absolutas e universais, e ora sobre 

os saberes práticos que é visto como irrelevante, vazio, não científico e que em nada 

contribui na formação do professor. A concepção dicotômica representa uma das maiores 

entraves na formação do professor, pois favorece a ocorrência dos problemas detectados 

e expostos nos estudos de Pura (1995): 

 Ensino centrado no professor. 

 Alunos desmotivados que não conseguem relacionar o conteúdo imposto, bem 

como sua aplicação, em seu cotidiano familiar e social. 

 Ensino reprodutivo, com ênfase na repetição e memorização. 
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 Concepção curricular caracterizada pela dissociação entre o ensino e a pesquisa. 

 Conteúdos descontextualizados e desproblematizados. 

 

 Analisando a partir deste ponto de vista, é notório o entendimento de que a teoria 

deve preceder a prática, havendo a separação entre o processo de concepção e execução 

das atividades educacionais, que resulta na falta de domínio e compreensão da totalidade, 

além de desconsiderar a realidade concreta do contexto histórico no qual o professor esta 

inserido, gerando uma formação abstrata, distanciada da realidade e desprovida de 

vivencia. É preciso explicitar que a prática não pode distanciar-se dos seus fundamentos 

teóricos, pois pode configurar-se em um discurso vazio e a prática mero ativismo. 

(RAMALHO, 2003) 

 

b) A questão da unidade entre teoria e prática 

 

        O foco primordial da proposta de unidade, diz respeito à indissociabilidade entre 

os saberes teóricos e os saberes práticos, havendo uma relação de dependência entre 

ambas que transcorre ao longo de todo o processo de formação, proporcionando a 

efetivação de uma visão de totalidade e holística do processo formativo que pressupõe 

uma base sólida.   

      Ao refletir sobre essa perspectiva, é preciso explicitar que a formação inicial de 

professores deve ter como objetivo fundamental, de acordo com Veiga (2003, p.84) “a 

unicidade da teoria e da prática tornando a instituição educativa um foco do processo de 

ação-reflexão-ação, convertendo a formação em um processo de diálogo que procura 

reconfigurar saberes”, constituindo-se em um espaço de formação colaborativa.  

          Na mesma linha reflexiva, Candau (2003) concebe a teoria e a prática como núcleos 

articulados na formação acadêmica do profissional que atua na educação, e que não 

podem ser dissociados e apresentam-se imbricados em todo processo pedagógico. 

Portanto, é necessário que a busca pela unidade entre os saberes teóricos e práticos, resulta 

na formação de um profissional em educação que reflete sua ação docente situada num 

contexto, num processo contínuo de ação-reflexão-ação, capaz de intervir e transformar 

a realidade, na medida em que esta se encontra vinculada às necessidades práticas do 

homem social. A organização curricular da formação inicial de professores “deve permitir 

uma formação flexível, reconstrutiva das novas dinâmicas sociais, cientificas, políticas, 
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etc.” (RAMALHO, 2003, p.140) e ser articulada com os conhecimentos produzidos na 

academia, como os saberes complexos produzidos reflexivamente pelo professor no 

contexto de sala de aula, que devem ser valorizados no processo formativo.  

 

Pedagogia: teoria e prática. 

 

 A relação entre teoria e prática é de fundamental relevância para a Ciência da 

Educação, e encontra-se presente em todas as concepções pedagógicas que fundamentam 

sua estrutura científica epistemológica, que perfazem a formação inicial do profissional 

da educação. A principal finalidade desta ciência é contribuir no aspecto referente à 

orientação e análise teórica de uma prática educacional em constante transformação. 

As teorias pedagógicas tradicionais carregam em seu bojo um ponto em comum a 

separação entre a teoria e a prática no que tange a formação inicial do professor, com a 

finalidade de estabelecer a separação entre os que pensam e os que executam o processo 

educacional e social, tornando-se evidente a dimensão política desse tipo de 

sistematização teórica das práticas educativas. A prática docente se apresenta de maneira 

fragmentada, caótica, carregada de ambiguidade, estereótipos e mistificações, sendo 

descontextualizada, acrítica e técnica, pautada no modelo de racionalidade técnica de 

formação (PURA, 1995). Cabe acentuar ainda que esta concepção pedagógica parte do 

princípio de que as dificuldades apresentadas na ação docente são advindas das questões 

pedagógicas, e bastaria somente mudar as ações pedagógicas para solucioná-las, sendo 

totalmente desvinculado do contexto social. (PURA, 1995) 

           Contrapondo-se as teorias de cunho tradicional, é relevante elucidar os princípios 

das concepções pedagógicas crítica que norteiam a formação do professor, por 

considerarem a prática docente como ação histórica, situada e vivenciada num contexto 

em constante transformação. E os problemas instituídos pela prática são resultantes das 

contradições advindas do setor social, que são vivenciados e concretos, já que os 

“professores e suas práticas não estão à margem do debate ideológico e dos conflitos 

sociais que geram diversas e contraditórias posições teóricas e práticas nos profissionais 

da educação e nas próprias finalidades da educação” (RAMALHO, 2003, p.31). 

Assim, o professor é considerado sujeito da construção de saberes, passando a ter 

domínio do processo e do resultado, da concepção e execução das situações educacionais, 

podendo refletir sobre sua ação, criando novos saberes teóricos e práticos na tentativa de 
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resolver os problemas postos pela prática diária. A relação entre teoria e prática é de 

reciprocidade, onde uma complementa a outra como uma atitude crítica que orienta o 

desenvolvimento das competências profissionais, configurando-se em todo o processo 

educacional, partindo do pressuposto de que “a construção do conhecimento não se dá de 

forma linear e imediata, só na prática como também só na teoria” (VEIGA, 2003, p.77), 

essa atitude favorece a compreensão do conhecimento mediante o ato de aprender a 

aprender no exercício da profissão, visando uma ação transformadora.  

  Exige-se, cada vez mais, da Pedagogia uma reflexão acerca das teorias da 

educação “para se alcançar um quadro classificatório que permitiria verificar os percursos 

a serem investigados de modo a virem a se constituir o corpus pedagógico, constituído 

pelos enunciados que se considerem comuns e empiricamente corretos” (MAZZOTTI, 

2006, p. 26), e em torno da prática pedagógica, em consonância com sua dimensão teórica 

e prática, que deve ser contemplada na matriz curricular dos cursos de formação inicial 

de professores.  

Á luz dessas considerações pode-se inferir que o caráter teórico e prático embutido 

no cerne do arcabouço epistemológico da Pedagogia, permite assumir ser caráter histórico 

e dialético, sofrendo e estabelecendo mudanças significativas mediante uma ação direta 

na educação, e assim estabelecendo-se como ciência da educação. 

 

Caminho Metodológico Percorrido  

  

 Neste estudo desenvolveu-se uma pesquisa baseada na abordagem qualitativa de 

natureza descritiva, que busca estudar a especificidade de um grupo, suas opiniões, 

compreensões e atitudes, descobrindo a conexão entre as variáveis pesquisadas (GIL, 

2002). Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a qual permite abarcar um conjunto de 

informações do fenômeno estudado, buscando construir um firme referencial teórico para 

subsidiar a análise dos dados coletados na pesquisa de campo. (GIL, 2002). Utilizou-se a 

entrevista de caráter semiestruturada por permitir mudanças nas perguntas, explicações, 

e o entrevistador e entrevistado podem explorar aspectos valiosos da pesquisa; mas o 

entrevistador não pode intervir nas respostas. (FILCK, 2009).  
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A coleta das informações da pesquisa de campo de investigação foi realizada na 

Universidade Estadual do Amapá/ UEAP28, no Estado do Amapá, por oferecer o Curso 

de Licenciatura Plena em Pedagogia com a missão de “qualificar, formar profissionais da 

educação que promovam o sucesso escolar, possibilitando a apreensão de valores de uma 

sociedade democrática e da função social da escola” (OLIVEIRA, 2011, p. 24), além de 

enfocar a necessidade de romper com a dicotomia entre a teoria e prática na construção 

do conhecimento. Participaram, como sujeitos, desta investigação 03 (três) acadêmicos 

do Curso de Pedagogia. É pertinente enfatizar que todas as etapas da pesquisa encontram-

se relacionadas entre si; e assim a análise das informações coletadas nas entrevistas 

semiestruturadas foi realizada fundamentada no levantamento bibliográfico realizado 

para esta pesquisa. 

 

Discussão dos resultados: compreensão dos acadêmicos de Pedagogia 

 

Assim, perguntou-se para os acadêmicos se no decorrer da “Formação Inicial no 

Curso de Pedagogia existe a relação entre os saberes teóricos e práticos dos componentes 

curriculares” e os entrevistados responderam de forma unânime que 

 

sim, pois os componentes curriculares trabalhados em sala de aula 

proporcionam vivências teóricas e práticas fundamentais para o 

exercício da docência ( AC1) 

o componente curricular estágio supervisionado  promove a 

articulação e aproximação entre teoria e prática, a partir das 

atividades diversificadas que abordam conteúdos das varias 

disciplinas da instituição de ensino e vivenciadas no estágio (AC 

2) 

 o Curso agrega conhecimentos das disciplinas teóricas as 

experiências vivenciadas no campo profissional. (E3) 

 

 

                                                             
28 Universidade Vale do Acaraú, com sede em Sobral/CE, foi criada pela Lei Estadual n°. 10.933 de 

10/10/1984, e reconhecida oficialmente pelo MEC do Ceará em 31/05/1994. O estabelecimento da UVA 

no Estado do Amapá se deu, em 2005, por um regime de colaboração ou compartilhamento de tarefa 

educacional firmado pelo Parecer n.º 579/2004 - CEE/CE e Parecer n.º 016/04 - CEE/AP, os quais 

autorizam o funcionamento desta instituição fora de sua sede, conforme determinação dos Conselhos 

Estaduais de Educação do Ceará e Amapá. 
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Elucida-se que os entrevistados admitem que o Curso de Pedagogia, agrega 

componentes curriculares configuram-se como um eixo articulador entre os saberes 

teóricos e práticos mediante a realização dos estudos e atividades que abordam conteúdos 

e temáticas diversificadas, ao longo da formação inicial do Pedagogo, baseadas “em 

sucessivos estágios de reflexão, assimilação, ação e se efetiva na interação dos 

acadêmicos com os elementos da trama: professor, aluno, disciplina, capacidades, 

interesses, expectativas, natureza e objetivos” (MENDES SOBRINHO; CARVALHO, 

2006, p.119), e assim, não se prender ao universo conteúdista do conhecimento da 

formação docente, mas a somar conhecimentos teóricos e práticos e adequá-los aos 

desafios que são impostos todos os dias no contexto escolar.  

Desta forma, o modelo de formação inicial exercida pela universidade no Curso 

de Pedagogia tem se aproximado do modelo teórico inovador, que concebe como eixo 

principal os subsídios dos saberes teóricos e práticos, que contribuem significativamente 

para a superação dos diferentes obstáculos do trabalho docente, mediante uma ação 

reflexiva de sua prática docente, bem como do contexto social no qual o professor 

encontra-se inserido (RAMALHO, 2003). Considerando que a teoria investiga a prática 

sobre a qual retroage mediante conhecimentos adquiridos, e a prática é o ponto de partida 

do conhecimento, é a base da teoria e, por efeito desta, torna-se prática orientada 

consciente (PIMENTA, 2009). 

Assim, os componentes curriculares do Curso de Pedagogia favorecem a 

construção dos saberes teóricos e práticos que norteiam a prática do pedagogo e os 

entrevistados afirmam que 

lançam mão dos saberes teóricos analisados e discutidos em sala 

de aula, e dos seus saberes da experiência/ práticos como aluno e 

professor atuante. (AC 2) 

adquirir conhecimentos teóricos nas aulas na universidade e no 

campo de estágio supervisionado, favorecendo a construção de 

saberes que norteiam a ação docente. (AC 3) 

 

 

 Pode-se considerar, a partir das informações das entrevistas, que se acredita na 

indissociabilidade entre os saberes teóricos e os saberes práticos, havendo uma relação de 

dependência entre ambos saberes, e esse processo transcorre ao longo de todo o processo 

de formação universitária, bem como no momento do Estágio Supervisionado, são 

considerados experiências de aprendizagem, da profissão, da vida, de um mundo vivo e 
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dinâmico, onde os acadêmicos passam a serem sujeitos de sua própria ação na busca de 

alternativas viáveis a fim de solucionar os problemas que vir a surgir, já que “lança mão 

do seu domínio cognitivo, e pela reflexão da sua prática, como sujeito refaz o curso da 

sua ação. Ai se faz propriamente dito uma epistemologia da prática docente” (CAMPOS, 

2007, p. 22) 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se, mediante a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, que a 

formação inicial do professor no Curso de Pedagogia, é campo fértil de debates e de 

grandes desafios e assim exigir que o processo de formação universitária e 

consequentemente de profissionalização do professor esteja articulado com as mudanças 

sociais, políticas e econômicas do país.  Isto ocorre por que, hoje, os profissionais da 

educação são considerados indicadores do desenvolvimento social, cultural e econômico, 

e assim terem a missão de pôr em prática às novas orientações do sistema de ensino. Logo, 

não importa a área de atuação do professor, pois deve conhecer e dominar princípios que 

se encontram no campo de estudo da pedagogia. E as universidades têm o desafio de 

formar os futuros educadores que atuarão no ensino formal, mediante as exigências 

sociais pautadas nos avanço técnico-científico, e na sociedade de rede de informação.  

Porém, a formação inicial do professor deve seguir um modelo formativo 

distanciado do modelo racionalista e técnico que concebe o professor como executor, 

reprodutor e consumidor dos saberes profissionais existentes no campo educacional além 

de evidencia a visão dicotômica entre os saberes teóricos e práticos do processo de 

formação e profissional. Mas deve seguir apostar na construção e implementação de um 

modelo de formação teórico inovador e emergente, pautado na proposta de unidade entre 

os conhecimentos teóricos e práticos que compõe o arcabouço curricular do Curso de 

Pedagogia, ou seja, deve ter como base a indissociabilidade entre os saberes teóricos e os 

saberes práticos, por haver uma relação de dependência entre ambos saberes que 

transcorre ao longo de todo o processo de formação inicial. Só assim, irá proporcionar a 

efetivação de uma visão de totalidade e holística do processo formativo, além de 

incentivar a ação reflexiva da prática docente, bem como do contexto social no qual o 

professor encontra-se inserido.  
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 Por fim, a relação entre teoria e prática é de fundamental relevância para a Ciência 

da Educação, e encontra-se presente em todas as concepções pedagógicas que 

fundamentam sua estrutura científica epistemológica, que perfazem a formação inicial do 

profissional da educação. E que deve fomentar a dimensão reflexiva crítica sobre a prática 

docente, colocando o profissional da educação no cerne do processo de formação inicial, 

e assim, contribuiu para que sua prática pedagógica possa acompanhar as transformações 

pelas quais vivencia o mundo contemporâneo.  

 Á luz dessas considerações pode-se inferir que o caráter teórico e prático embutido 

no cerne do arcabouço epistemológico da Pedagogia, permite assumir ser caráter histórico 

e dialético, sofrendo e estabelecendo mudanças significativas mediante uma ação direta 

na educação, e assim estabelecendo-se como ciência da educação. 
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Resumo 

        O presente trabalho teve como objeto a disciplina eletiva cultura brasileira e as 

influências dos povos indígenas, afro-brasileiros, portugueses e outros, ministrada nas 

escolas de Tempo Integral da rede pública do Estado de São Paulo.  A Escola de tempo 

integral é um projeto do governo do Estado de São Paulo, promulgada pela Lei 

Complementar nº 1191/12, que propõe uma jornada diária de nove horas e meia, 

promovendo a ampliação de tempo, espaços e oportunidades educativas de modo que os 

alunos são os protagonistas e a tarefa de educar, seja dividida entre os pais e a 

comunidade. Nas escolas de tempo integral, os estudantes possuem além das disciplinas 

obrigatórias, disciplinas diferenciadas e eletivas. Nas eletivas, os alunos escolhem o tema 

a ser trabalhado tendo como base o seu projeto de vida, que é a espinha dorsal do projeto 

da Escola de tempo Integral. O universo desta pesquisa é a Escola Estadual Integral 

Professor Antonio Alves Cruz, que compõe o grupo de 257 escolas com esse projeto, 

atendendo 80 mil alunos. Fica estabelecida em São Paulo, sendo uma das primeiras da 

capital, a entrar nesse projeto. A referida escola desenvolve projetos permeados pela ideia 

de Protagonismo Juvenil, considerado um eixo importante, onde os alunos são 

estimulados a serem autores de seu próprio processo de aprendizagem e responsáveis 

pelas suas escolhas e sonhos. A disciplina eletiva, cultura brasileira e as influências dos 

povos indígenas, afro-brasileiros, portugueses e outros, surgiu da necessidade dos alunos 

discutirem as diferenças culturais, ampliando o debate contra o racismo e outros 

preconceitos, estando de acordo com Plano Nacional da Educação (PNE) que no X 

parágrafo do Art. 2º tem como diretriz a “promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, diversidade e a sustentabilidade ambiental”. O objetivo da presente pesquisa é 

mensurar os impactos da disciplina eletiva na visão dos estudantes com relação ao 

racismo e xenofobia. Para tanto, utilizará como metodologia pesquisa bibliográfica, 

mailto:janeteminari@hotmail.com
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análise do plano de ensino, e a parte prática dessa aprendizagem, com trabalhos sobre a 

cultura dos povos, como música, moda, arquitetura entre outros.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Escola De Tempo Integral. Disciplina Eletiva. 

 

 

Introdução 

        A Escola de tempo integral é um projeto do governo do Estado de São Paulo, 

promulgada pela Lei Complementar nº 1191/12, que propõe uma jornada diária de nove 

horas e meia, promovendo a ampliação de tempo, espaços e oportunidades educativas de 

modo que os alunos são os protagonistas e a tarefa de educar, seja dividida entre os pais 

e a comunidade. Nas escolas de tempo integral, os estudantes possuem além das 

disciplinas obrigatórias, disciplinas diferenciadas como orientação de estudo, projeto de 

vida, projeto acadêmico, mundo do trabalho e eletivas.  

        O universo desta pesquisa é a Escola Estadual Integral Professor Antonio Alves 

Cruz, que compõe o grupo de 257 escolas com esse projeto, atendendo 80 mil alunos. 

Fica estabelecida em São Paulo, à Rua Cristiano Viana , 1200  Jardim das Bandeiras 

,sendo  uma das primeiras da capital a entrar nesse projeto .    

           A partir de um chamado da secretaria da Educação de São Paulo, a escola resolveu 

repensar seu funcionamento  e implementar  a proposta de ensino Integral  baseada na  

metodologia do Instituto de Co -Responsabilidade pela Educação (ICE). Iniciou em 2012 

e até hoje conta com parcerias como a ONG Projeto Fênix e ONG Parceiros da Educação. 

O método do ICE é todo permeado pela ideia de Protagonismo Juvenil considerado um 

eixo importante, onde os alunos são estimulados a serem autores de seu próprio processo 

de aprendizagem e responsáveis pelas suas escolhas e sonhos. A política de Educação 

Integral é baseada nos 4 pilares da educação (UNESCO): aprender a ser, aprender a 

conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver.  

              A referida escola desenvolve projetos permeados pela ideia de Protagonismo 

Juvenil, considerado um eixo importante, onde os alunos são estimulados a serem autores 

de seu próprio processo de aprendizagem e responsáveis pelas suas escolhas e sonhos.  
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          A disciplina eletiva: o tema cultura brasileira e as influências dos povos indígenas, 

afro-brasileiros, portugueses e outros, surgiu da necessidade dos alunos escolherem temas 

relativos ao seu projeto de vida em aprender sobre as diferenças culturais, ampliando o 

debate contra o racismo e outros preconceitos, estando de acordo com Plano Nacional da 

Educação (PNE) que no X parágrafo do Art. 2º tem como diretriz a “promoção dos 

princípios do respeito aos direitos humanos, diversidades. Nessas diferenças culturais, os 

alunos aprenderam conceitos de cultura indígena,afro-brasileira, portuguesa, e outras, 

sobre  racismo e xenofobia, diferenças entre raças e etnias, estudaram as civilizações 

desde o século XV aos nossos dias, sobre os povos que influenciaram a cultura brasileira 

direcionando as suas contribuições às suas crenças, artes, festas, folclore, música, 

arquitetura, vestimentas com seus hábitos e costumes, com carga horária :   40 horas 

Resultados  

      Após a análise da pesquisa bibliográfica e do plano de ensino, os alunos culminaram 

com a prática dessa aprendizagem, promovendo trabalhos sobre a cultura dos povos, 

através da apresentação da música, da moda, do artesanato, da arquitetura, da política e 

da religião.  

       Os alunos escolheram uma década, que foi a dos anos 60, e desenvolveram  o   

trabalho na área da arquitetura sobre a Construção de Brasília, fizeram  todos os traços  

do arquiteto  Oscar  Niemayer, na  moda ,trabalharam  com  material reciclado adereços 

indígenas e africanos,   da música, do artesanato com as máscaras dos rituais  religiosos 

e da  política como os seus grandes líderes Nelson Mandela, Malcon X, Martin Luther 

Kin, Indios Yanomamis. 

      Conclui-se que o aluno ampliando seu conhecimento sobre a cultura brasileira e sua 

diversidade étnico-racial, consegue promover a igualdade racial no âmbito escolar, no seu 

projeto de vida (emprego), cultura e comunicação. 
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Resumo 

Para que se aproxime das metas referentes à população negra presentes no PNE 2014-

2024 e, por decorrência a afetivação da Lei 10.639/03, é fundamental que haja a 

ressignificação de conceitos, ideias e de valores relativos à etnia negra que regulam as 

relações no conjunto social. É no espaço escolar que esta demanda da ressignificação se 

faz urgente, pois, é necessário que os profissionais da educação ressignifiquem o ato de 

educar, os modelos pré-estabelecidos presentes na educação escolar e as estratégias 

pedagógicas já consolidadas. A ressignificação que se encontra aqui no lugar de formação 

objetiva desnaturalizar aquelas afirmações e posturas colodas e tomadas como óbvias que 

se quer manter presente quando se aborda a temática da etnia negra. É neste sentido que 

a filosofia, enquanto exercício da reflexão filosófica, se apresenta como contribuição para 

que haja a ressignificação do ato de educar, sem o qual, a Lei 10.639/03, bem como os 

pressupostos contidos no Estatuto da Igualdade Racial e o Plano Nacional da Educação 

serão apenas mais uma formalização ou tão somente mais um peso na já ardua tarefa dos 

educadores. 

     

Palavras-chave: Etnia Negra, ressignificação, a fala, educação escolar, filosofia. 

 

 

O óbvio precisa ser dito 
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 A epígrafe ilustra com precisão a ideia central deste texto, pois, inúmeras situações 

presentes no fazer educação escolar são tomadas como tão óbvias a ponto de não 

merecerem uma atenção especial por parte daqueles que ocupam o espaço escolar. Esta 

não atenção acaba se traduzindo na naturalização e na automação do pensar e da ação. O 

prejuízo deste estado de coisa é percebido no descompasso entre o que se vive no 

cotidiano social e como os temas deste cotidiano são tratados ou suprimidos do universo 

escolar. 

No contexto atual estão colocados com propriedade temas delicados que 

historicamente pautam as relações humanas, entre os quais se destacam as questões de 

gênero, as questões etárias (infância e velhice) e a questão étnica negra. Estas questões se 

fazem presentes no interno do espaço escolar e, fundamentalmente, na sala de aula e, 

pedem um tratamento escolar. Contudo, nem sempre é objeto de estudo e de reflexão29 o 

fato de que o espaço escolar é ocupado por homens, por mulheres e por aqueles que 

fizeram outra opção sexual. A obviedade deste quadro relativo ao gênero somente é 

quebrada quando pontualmente algum fato promove a problematização. Mas, também, é 

a mesma obviedade que se encarrega de lançar mão das frases feitas, de valores que se 

querem pétrios e, até mesmo de posicionamentos particulares (de ordem privada) para 

acomodar a situação novamente. O mesmo pode ser dito sobre a questão etária, pois, no 

conjunto os adultos que compõem as diversas equipes que atuam no interno da unidade 

escolar estão na faixa etária próxima ou acima dos pais ou dos responsáveis dos 

estudantes. Em inúmeros momentos a oposição, “atrasado- moderno”, impede a 

possibilidade de crescimento, pois, dentro do discurso que se faz é obvio que o novo é 

“melhor” do que o velho; de que o novo “espelha” o moderno. Além disto, entre estes 

adultos e os estudantes há uma experiência de vida que nem sempre é considerada por 

ambos os lados o que também, mereceria uma profunda reflexão. Por fim, e este será o 

foco de todo o texto, a questão étnica negra que é sempre escamoteada, sendo tomada 

como um terreno nebuloso que não se quer enfrentar. É óbvio que nas unidades escolares 

os negros se fazem presentes, da mesma forma que é óbvio que devem ser tratados 

igualmente, porém, não é tão óbvio de que igualdade se está falando. 

                                                             
29 A construção da frase é generalista. É, sim, possível encontrar significativas experiências pedagógicas 
que se apropriam de dados concretos para realizar as intervenções pedagógicas sobre os temas gênero, 
faixa etária e a questão étnica negra. O que se quer enfatizar é o não uso ressignificado bastante 
acentuado destes dados e estudos na totalidade das escolas. 
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O que fora traçado acima não visa diminuir a ação da escola, ao contrário, 

objetiva-se enfatizar a dificuldade e o desafio que esta instituição enfrenta em função da 

dinâmica da vida humana que traz temáticas históricas, mas com roupagens próprias do 

momento em que se vive daí o desafio da ressignificação. Se em um tempo a questão 

étnica negra fora posta no sentido de sensibilização, algo emotivo, hoje a mesma questão 

se coloca em termos de direito e de cidadania. É preciso lembrar e considerar que esta 

escola é composta de humanos que também são afetados pelas temáticas que marcam as 

relações entre as pessoas e, neste sentido, este texto compreende o adulto que atua na 

unidade escolar como profissional da educação30, ao mesmo tempo em que se reconhece 

nele a sua humanidade, a sua subjetividade. O ponto contundente é que as demandas que 

cercam, invadem e se fazem presentes no espaço escolar não podem ser tratadas como 

obviedades. Como já se disse, não podem ser naturalizadas, tratadas automaticamente. As 

temáticas apresentadas, atenção especial para as questões da etnia negra, implicam 

fundamentalmente nas relações humanas e, a educação escolar não objetiva contribuir na 

formação de humanos? É pertinente, portanto, afirmar que o ‘óbvio precisa ser dito’ e, 

uma vez dito, pronunciado, seja objeto de reflexão promovendo assim ressignificação dos 

conceitos, dos princípios e valores, das formulações e entendimentos, das ações. 

O título “Ressignificar o ato de educar” coloca-se no lugar do termo ‘formação’. 

O Estatudo da Igualdade Racial (2010) prevê e compromete o Poder Executivo para que 

oferte esta formação. A redação é esta. “O orgão competente ao Poder Executivo 

fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material 

didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.” (Art. 11, 

parágrafo 2º) Este texto, contudo, quer enfatizar que mais do ‘formar’ os profissionais da 

educação é preciso auxiliá-los a ressignificar os conteúdos do conhecimento, os 

conceitos, os valores, as atitudes, pois, há a compreensão de que a exigência posta na 

atualidade é a de rearranjo das ideias, dos posicionamentos, das atitudes. É óbvio que 

novas informações e novos conhecimentos foram formulados e disponibilizados exigindo 

                                                             
30 Esta expressão ‘profissionais da educação’ está presente no documento do CONAE-2014 que balizou as 
discussões que antecederam o texto final do PNE 2014-2024. “Por profissionais da educação a lei 
considera todos aqueles que estão em efetivo exercício na educação escolar básica, formados em cursos 
reconhecidos (...) temos, ainda, os profissionais da educação que atuam na educação superior.” (Eixo 6, 
383). 
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novos estudos, mas o ponto central é perguntar-se: qual é o significado disto tudo nas 

relações étnicas que estão sendo estabelecidas? 

Os adultos que atuam nas unidades escolares são desafiados, portanto, à suspeição 

dos seus longos anos de experiência no campo da educação, bem como, do vasto 

conhecimento que adquiriram e se permitirem a problematizarem as palavras e as atitudes 

mais do que corriqueiras no espaço escolar. No contexto deste texto formar é antes de 

tudo problematizar para ressignificar a educação escolar no que se refere à etnia negra. 

Educar para quê? Que humano/pessoa se deseja no final do processo escolar? Quem é e 

o que é o outro, o negro? O que se quer e se deseja construir com ele? Há algum caráter 

emancipador neste processo de educação escolar? O ato de educar ainda é visto como 

uma ação vocacional, ou é um ato político promotor de justiça e de dignidade? Ao 

enfrentar tais problematizações certamente o óbvio dito ganhará outra significação. 

 

As metas do PNE e a população negra31 

 O PNE 2014-2024 se apresenta em meio a inúmeras demandas entre as quais 

enfrentar as históricas desigualdades presentes na sociedade brasileira. 

Elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir 

o compromisso com o esforço contínuo de eliminação de 

desigualdades que são históricas no País. Portanto, as metas são 

orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a 

permanência; as desigualdades educacionais em cada território 

com foco nas especificidades de sua população; a formação para 

o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais; 

e o exercício da cidadania. A elaboração de um plano de educação 

não pode prescindir de incorporar os princípios do respeito aos 

direitos humanos, à sustentabilidade socioambiental, à 

valorização da diversidade e da inclusão e à valorização dos 

profissionais que atuam na educação de milhares de pessoas todos 

os dias. (p.9) 

 

                                                             
31 O Estatuto da Igualdade Racial (2010) diz que “população negra: o conjunto de pessoas que se declaram 
preatas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.” (Art. 1, parágrafo único, IV) 
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 Do texto citado destaca-se o exercício da cidadania, o respeito aos direitos 

humanos e a valorização da diversidade que são básicos para se falar e pensar em uma 

sociedade democrática. Como já se disse isto não pode ser tomado como mera 

formalização, mas precisa ser ressignificado para que se torne palavra-viva promovendo 

emancipação dos que se encontram injustiçados. Neste sentido o PNE apresenta metas 

que procuram comprometer o conjunto da sociedade, institucional ou não, a realizarem 

ações concretas que viabilizem o que é anunciado. Com relação à população negra o 

destaque encontra-se na meta 8 que diz: 

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 

(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 

anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as 

populações do campo, da região de menor escolaridade no País e 

dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundamção Instituto de Geografia e Estatística – IBGE. (PNE. 

2014. p..33) 

  

É plausível supor que nesta faixa etária o ensino é de nível superior, com aceno 

para a especialização ou mestrado, contudo, se de forma geral fala-se de todos aqueles 

negros que não concluíram a educação básica e, agora voltam à escola se faz mais urgente 

ainda perseguir as metas 2, 3, 7 e 15. 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para 

todas a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que 

pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 

essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência 

deste PNE. (idem, p. 19)    

 

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda 

a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o 

final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

(ídem, p. 22) 

 

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as 

etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais 

para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos 

anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. (p. 31) 
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Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) 

ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de tratam os incisos I, II e III do cput 

do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

assegurando que todos os professores e professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. (p. 

48) 

 

 A linha que se quer traçar entre as metas acima é esta. A presença significativa de 

negros no ensino superior ou diminuir a quantidade de negros que voltam à escola fora 

do tempo ‘ideal’ passa pelo cuidado que se deve ter na educação escolar inicial. Passa 

pelo acesso e a conclusão do curso na idade recomendada metas 2 e 3, mas, 

profundamente, passa pela meta 7 ao falar em ‘educação com qualidade’. A redação do 

PNE (2014) diz: 

A qualidade da educação vincula-se aos diferentes espaços, atores 

e processos formativos, em seus distintos níveis, etapas e 

modalidades educativas, bem como à tajetória histórico-cultural 

e ao projeto de nação, que, ao estabelecer diretrizes e bases para 

o seu sistema educacional, indica o horizonte jurídico normativo 

em que a educação se efetiva como direito. (p. 31) 

 

 Esta ideia de ‘qualidade da educação’ é central e está associada ao significado do 

que é a escola, do que é a educação escolar. Aquilo que não tem significado não permite 

identificação e o não se ver naquilo que a escola oferece contribui com a evasão e, neste 

contexto étnico racial negro é preocupante. É neste sentido que se fala de ressignificação 

do ato de educar, pois, o elemento central da escola, a saber, o conhecimento, tal como 

está formatado e é apresentado torna-se um elemento de exclusão e de domínio de um 

grupo sobre todos os demais. A qualidade da educação pode ser pensada a partir de como 

ele é ofertado, de como ele é apropriado, de como ele auxilia na intervenção com o meio 

promovendo emancipação, de como ele possibilita e inspira a formação de novos 

conhecimentos. 

Ressignificar modelos e o ato de educar 

 A leitura atenta do Plano Nacional da Educação 2014-2024 e o reclamo pela 

ressignificação do fazer educação escolar exige abertura por parte dos adultos envolvidos 
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com a educação escolar. As metas extrapolam as questões sobre ‘o que ofertar’ aos 

estudantes, bem como o ‘como ofertar’, pois, duas reflexões precisam ser feitas, a saber, 

sobre o modelo de escola que se tem e o tipo de pensamento que se deseja constituir. 

Modelo de escola, tipo de pensamento que expressam uma visão de mundo que, tal como 

está colocada, se impõe às demais, quando não, nem as reconhece. Com as devidas 

ressalvas e as necessárias considerações em função das especificidades da abordagem as 

duas sequências objetivam ilustrar o que se disse sobre a imposição de ‘uma visão de 

mundo’ e as consequências nefastas que produzem. Uma refere-se à ‘visão de mundo’ 

pautada na razão cientificizada como única forma de conhecimento. A outra é a imposição 

da ‘visão de mundo’ européia/estadunidense que impede outras possíveis ‘visões de 

mundo’. 

A primeira sequência tem como referência as críticas elaboradas por Horkheirmer 

(1975) ao analisar os resultados do projeto iluminista que, segundo ele tem na ciência o 

seu ápice:  

O iluminismo se relaciona com as coisas assim como o ditador se 

relaciona com os homens. Ele os conhece na medida em que os 

pode manipular. O homem da ciência conhece as coisas, na 

medida em que as pode produzir. É assim que o em-si das coisas 

vem a ser para-ele. Na modificação, a essência das coisas se 

revela como já sendo desde sempre a mesma, como substrato de 

dominação. (p. 101) 

 A ciência que fora vista como um ganho da e para a humanidade revela-se agora 

autosuficiente, algo inquestionável, crivo único para dizer com propriedade sobre as 

coisas. 

O conhecimento científico como única forma de conhecimento 

determina um conceito de natureza como conjunto de objetos 

disponíveis e manipuláveis por um saber que toma homens e 

coisas sob o modo da cientificidade, autoconcebida como único 

modo de pensar e de ser. (MATTOS, 1997, p. 145) 

É frente a isto que Horkheimer e Adorno (1975) 

desenvolvem críticas à Aufklarung, ou melhor, à Razão que, ao 

desenfeitiçar e demitizar a natureza, se limita a dominar a 

natureza exterior e a colonizar o mundo interior do homem. 

Desejos, pensamentos e paixões, considerados rivais do 
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conhecimento, devem ser submetidos ao exercício da razão 

esclarecedora. (Idem, p. 120) 

 Os efeitos práticos desta sequência aplicados no campo da educação é a formação 

voltada ao pensamento científico. Como tal o pensamento científico não permite 

flexibilidades, improvisos, imprecisões. Apoiado na ideia de resultado imediato e 

mensurável o pensamento científico é valorizado e aceito sem grandes constestações. É 

até motivo de orgulho para muitos ir bem e ter boas notas nas áreas de exatas.  O dado 

mais preocupante e perverso, contudo, encontra-se na negação ou na diminuição do outro 

que pensa fora da lógica científica. Isto se observa quando o estudante e, mesmo o adulto, 

lança mão de suas subjetividades para pensar e dizer o mundo. É o que se vê nas unidades 

escolares pautadas que são pela lógica do pensamento científico onde o estudante acaba 

se moldando a ele e, aquele que não se molda é colocado como problema. 

Retomando a questão étnica negra que ó objeto deste texto é obvio que se 

pergunte: Uma educação escolar que reconhece apenas um modo de pensar (o científico); 

que não incentiva e não considera a subjetividade; que rotula de problemático quem não 

se afina ao pensamento científico pode ser atrativa? Atente-se que no espírito do PNE 

(2014-2024) esta expresso a “valorização da diversidade e da inclusão” (p. 9) Há, 

portanto, uma nítida contradição entre este modelo de educação escolar e o que se coloca 

no Plano Nacional de Educação. 

A segunda sequência se apoia em pensadores que propõem leituras do mundo a 

partir de outros lugares geográficos e, sobretudo, com significações outras dos conceitos 

já conhecidos. Isto porque segundo eles existiu e ainda se quer perpetuar uma hegemonia 

do conhecimento que deve ser válida para todos na leitura do mundo. 

Anibal Quijano no texto “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América 

Latina” (2005) descreve desta forma o contexto em que um conjunto de ideias passa a 

orientar, hegemonicamente, toda uma história de vida de milhares de pessoas. 

Eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspectiva de 

conhecimento cuja elaboração sistemática começou na Europa 

Ocidental antes de mediados do século XVII, ainda que algumas 

de suas raízes são sem dúvida mais velhas, ou mesmo antigas, e 

que nos séculos seguintes se tornou mundialmente hegemônica 

percorrendo o mesmo fluxo do domínio da Europa burguesa. Sua 
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constituição ocorreu associada à especifica secularização 

burguesa do pensamento europeu e à experiência e à necessidades 

do padrão mundial de poder capitalista, colonial/moderno, 

eurocentrado, estabelecido a partir da América (...) uma 

específica racionalidade ou perspectiva de conhecimento que se 

torna mundialmente hegemônica colonizando e sobrepondo-se a 

todas as demais, prévias ou diferentes, e a seus respectivos 

saberes concretos, tanto na Europa como no resto do mundo. (p. 

239) 

 

 O texto citado aponta para a colonização das terras e dos povos, evento 

históricamente conhecido e estudado nas unidades escolares, merecedor de releitura e de 

ressignficação, mas aponta, fundamentalmente, para a colonização da mente que faz do 

colonizado um ser inferior mesmo que ouse pensar e elaborar a sua visão de mundo. Esta 

última característica de colonialização é a mais perversa e odiosa.  

A incorporação de tão diversas e heterogêneas histórias culturais 

a um único mundo dominado pela Europa significou para esse 

mundo uma configuração cultural, intelectual, em suma 

intersubjetiva, equivalente à articulação de todas as formas de 

controle do trabalho em torno do capital, para estabelecer o 

capital mundial. Com efeito, todas as experiências, histórias, 

recursos e produtos culturais terminaram também articulados 

numa só ordem cultural global em torno da hegemonia europeia 

ou ocidental. Em outras palavras, como parte do novo padrão de 

poder mundial, a Europa também concentrou sob sua hegemonia 

o controle de todas as formas de controle da subjetividade, da 

cultura, e em especial do conhecimento, da produção do 

conhecimento. (p. 232) 

 

É diante deste cenário que se apresenta a necessidade de ressignificar ações 

educativas no espaço escolar e, obviamente, isto passa pela ressignificação dos conceitos 

pelos profissionais da educação. Manuel Tavares no texto “A Filosofia Andina: Uma 

interpelação ao pensamento ocidental. Colonialismo, colonialidade e descolonização para 

uma interdiversidade de saberes (J. Estermann)” (2013) postula. 

A superação do etnocentrismo e androcentrismo ocidentais e da 

colonialidade do conhecimento (...) implicará o reconhecimento 

de outras culturas, com outras visões do mundo e da vida, e o 

confronto com as respectivas alteridades culturais. Nenhuma 

cultura pode autodesignar-se como superior e mais importante do 
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que outra nem considerar-se como detentora de uma visão única 

e verdadeira do mundo. (p. 1-2) 
 

 Este é o ponto entre o óbvio e a ressignificação. A presença marcante do 

pensamento científico na educação escolar vide o currículo oficial e, o imaginário sobre 

quem é inteligente, bem como, a referência quase que contínua a aquilo que é feito na 

Europa e, nos EUA aceitando passivamente a ideia de inferioridade precisam ser tomadas 

como objetos de ressignificação. Ressignificação que coloque em suspeição os diversos 

tipos de pensamento e de visões de mundo que não se afinam como o modo correto de ler 

o mundo e de pensá-lo. 

 O que se quer enfatizar, por fim, é que as metas serão atingidas se a educação 

escolar ressignificar o próprio conhecimento que é bem público e, como tal um bem 

acessível a todos. A não ressiginficação permite o afastamento das pessoas e perpetua as 

desigualdades. 

 

O ressignificar e o exercício da fala 

 Para encerrar este texto e reafirmar a necessidade da ressignificação é necessário 

que se diga algo sobre a reflexão filosófica. Vários pensadores da educação e inúmeras 

experiências em sala de aula indicam que o exercício da reflexão filosófica possibilita que 

conceitos, valores, atitudes sejam ressignificadas, ou seja, problematizadas, investigadas 

e por meio da conversação, do diálogo, contextualizadas. Este trabalho que é próprio da 

filosofia pode e deve ser ampliado para todos os setores das relações humanas e, 

evidentemente, no espaço escolar. O benefício que se aponta é para a construção coletiva 

de visões de mundo que emancipem a todos adultos e os novos. A base do exercício da 

reflexão filosófica é o uso público da fala.  

 

1. A fala conpartilhada. 

A primeira parte do exercício da fala é fazer com que ela (a fala) aconteça e que 

todos participem dela. Para tanto é necessário que haja um tema em comum (neste caso 

sobre a etnia negra) e que as falas, até então dispersas, possam contemplá-lo. Por fala 
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entenda-se a verbalização sobre algo o que implica o uso da palavra. Palavra que expressa 

sentimento, ideia, visão de mundo, ou tão somente indagações, dúvidas, 

problematizações. Para que haja, contudo, reflexão filosófica é fundamental a 

problematização e esta precisa ser expressa pela fala. 

 

2. A fala e o repertório. 

A pronúncia da palavra significante por meio do exercício da fala que nasce ou 

acompanha a problematização deve-se muito ao repertório que os estudantes possuem. 

Eles (os estudantes) encontram-se nas primeiras décadas de vida que lhes proporcionaram 

algumas experiências relevantes, mas, cabe à escola, na figura do professor ampliar este 

repertório por meio da literatura. A escola e o professor dominam esta literatura que 

comporta uma variedade de gêneros que passa deste a mais simples gravura até os mais 

complexos esquemas de linguagem. Da linguagem corporal à linguagem escrita. Há um 

rico material disponível sobre a etnia negra que pode contribuir no exercício da fala 

servindo de repertório para as reflexões. A aposta é que o repertório ofertado dará 

sustentação para a argumentação ao mesmo tempo em que contribuirá na ampliação da 

experiência destes novos com a temática negra.  

 

3. A fala e o diálogo intencional. 

O terceiro elemento da metodologia é o diálogo. No primeiro momento da fala há 

ainda dispersão. Os temas se multiplicam e são abordados de inúmeras maneiras. Mesmo 

assim a palavra é dirigida ao outro. No momento do repertório há uma concentração maior 

no texto e com isto uma troca mais específica. Há uma fala com o texto, com o professor 

que decodifica o texto, do indivíduo com o texto, dos indivíduos entre si. Neste terceiro 

momento o diálogo passa a ser intencional, ou seja, nele objetiva-se a palavra significante 

para o grupo, a fala daqueles que buscam significar as suas vidas e suas relações com o 

outro. 

 Do exposto duas observações finais. A primeira refere-se à ressignificação que os 

adultos precisam realizar. Em tal ressignificação o estudo, a leitura, a pesquisa não estão 

descartados, é preciso de um material concreto e conciso para que haja reflexão. Ao 

mesmo tempo é preciso buscar neste material sentidos e contextualizá-los, daí a 
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ressignificação. Esta é a outra formação que se deseja frente à questão étnica negra. A 

segunda observação é a crença de que esta nova postura do profissional da educação 

possibilitando a fala e possibilitando a visualização de outras visões de mundo tão 

legítimas entre si seja um convite significativo para que os estudantes negros se vejam no 

processo educativo e interajam com ele. 

 Conclui-se, portanto, que se há necessidade de estabelecer metas para elevar o 

nível de escolaridade dos novos, também, se faz necessária a revisão da própria estrutura 

da educação escolar, de seus pressupostos, de seus modelos. Um contínuo exercício 

perseguindo a formação de humanos para que vivam com dignidiade. 
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Resumo 

A partir da discussão do conceito de democracia e da discussão sobre a gestão 

democrática, buscou-se analisar a perspectiva do diretor de escola da rede pública da 

Cidade de São Paulo sobre a gestão democrática; como este diretor concebe a questão da 

gestão democrática; como têm implementado, como tem sido construída, como percebe 

a constituição de espaços de decisões coletivas, quais suas opiniões, olhares e concepções 

sobre este tema. Quais são os entraves, empecilhos, dificuldades e facilidades encontradas 

no processo de democratização da escola pública na visão deste ator. A pesquisa visa, 

ainda, analisar se a ação democrática no interior da escola pública é de fato real, ou uma 

construção burocrática e jurídica. Para analisar o tema da Gestão Democrática na escola 

pública, foram realizadas, por um lado, uma pesquisa bibliográfica e documental, e por 

outro aplicado um questionário com os diretores de escola do Ensino Fundamental 

(EMEF) do Município da Cidade de São Paulo. O instrumento utilizado para essa 

pesquisa, foi o questionário denominado estruturado, ou fechado, realizado com todos os 

diretores de escola do Ensino Fundamental do Município da Cidade de São Paulo. 

 

Palavras chave: Gestão Democrática. Escola Pública. Participação. Diretores de  

Escola. 

 

 

Introdução 

Ao longo do processo histórico de organização e reorganização da sociedade 

brasileira, as disputas no âmbito político envolvendo relações de poder tem dado o tom 

dos avanços e retrocessos da questão da democratização do país. Felizmente, nas últimas 
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décadas temos observado grande esforço em busca da democratização da sociedade, com 

extensão aos serviços públicos e em especial a Escola Pública do Ensino Básico. 

A partir de meados dos anos de 1980, o termo democratização da escola se 

intensifica decorrente dos movimentos sociais e no processo constituinte, resultando na 

aprovação do princípio de gestão democrática do ensino público, assinalado no artigo 206 

da Constituição Federal de 1988: “gestão democrática do ensino público, na forma da 

lei”; (BRASIL, 1988, art. 206, inc.VI). 

O sucesso da retomada do Estado de Direito, através da 

redemocratização política, foi fundamental para que, no processo 

constituinte de 1987, os representantes das populações afetadas 

pela ausência de uma democratização substantiva pudessem 

inserir e formalizar na Carta Magna princípios e garantias 

tendentes à declaração e efetivação dos direitos sociais. CURY, 

1997, p.200) 

 Mais tarde garantido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9394/1996 (LDB) que estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a educação.           

A legislação define como um dos princípios do ensino no Brasil a “gestão democrática 

do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino” (BRASIL, 

1996, Art. 3º, inc. VIII).   Em seu artigo 9º, a LDB dispõe sobre a elaboração do Plano 

Nacional de Educação, resguardando princípios constitucionais, bem como incluindo a 

gestão democrática. 

Desenvolvimento 

 É de fundamental importância o respaldo legal - Constituição Federal, a LDB e o 

PNE na construção da gestão democrática, com o objetivo de implantá-la nos sistemas de 

ensino e mais precisamente no interior das escolas. Cury (1997) chama a atenção para a 

importância da formalização do princípio da gestão democrática em uma Constituição “é 

uma conquista da qual os educadores não podem se alhear”. (CURY, 1997, p. 200). 

Na literatura acadêmica a questão da democratização da escola aparece como 

sendo uma possibilidade bastante avançada e decisiva para tirar a educação brasileira dos 

atuais índices de fracassos coletados ao longo da história. No entanto, um grande 

descompasso parece ocorrer, os princípios garantidos nas legislações ainda não se 

efetivaram no interior das escolas brasileiras. Neste sentido, entendemos que a 

democratização da escola não ocorre somente pela via legal, mas sobretudo pela 
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construção dos atores envolvidos no processo e no fazer da educação e que a democracia 

não pode depender de concessão, como afirma Paro: 

Se quisermos caminhar em direção a uma democratização da 

escola, precisamos superar a atual situação que faz a democracia 

depender de concessões e criar mecanismos que construam um 

processo inerentemente democrático na escola. [...] Uma 

sociedade autoritária, com tradição autoritária, com organização 

autoritária e, não por acaso, articulada com interesses autoritários 

de uma minoria, orienta-se na direção oposta à da democracia. 

Como sabemos, os determinantes econômicos, sociais, políticos 

e culturais mais amplos é que agem em favor dessa tendência, 

tornando muito difícil toda ação em sentido contrário. Entretanto, 

sabemos também que a realidade social está repleta de 

contradições que precisam ser aproveitadas como ponto de 

partida com vistas a transformação social. (PARO,2002, p.19) 

 

Do ponto de vista legal, está garantido um arcabouço jurídico que valida e sustenta 

a democratização da escola pública. No entanto, a questão é por que a escola de fato não 

apresenta ou revela práticas de democratização. Ghanem(2004) buscou verificar se a 

democratização da escola estaria ligada a melhoria da aprendizagem dos alunos, ou seja, 

a democratização estaria aliada a qualidade? Segundo ele:  

[...] a educação escolar brasileira está distante da democracia, 

tanto porque não chega a alfabetizar com eficácia muitos que a 

ela têm acesso, quanto porque suas práticas reproduzem 

desigualdades e são indiferentes (e, às vezes, contrárias) ao 

envolvimento responsável com o conjunto de nossa sociedade 

nacional. (GHANEM, 2004, p.62-63) 

 

Martins (2011) examina, a partir do Estado da Arte, as questões relacionadas à 

gestão e a autonomia das escolas desde a implementação da LDB 9394/96 e apresenta 

uma preocupação bastante importante: 

[...] a implementação do conjunto legal e normativo que 

regulamenta a gestão e a organização escolar pode se transformar 

num ritual de cumprimento de normas burocráticas, resultando 

numa tensão que dificulta à escola reconstruir sua dinâmica de 

funcionamento configurada por uma cultura singular 

(MARTINS, 2011, p.25) 

 

Após o contexto dos anos de 1980 de desejo de democracia, dos movimentos 

sociais, de mobilizações, na década de 1990 acontece uma “alteração na correlação de 

forças entre setores progressistas e conservadores, produzindo uma inflexão neoliberal no 
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plano das políticas públicas e nas reformas educativas” (GARCIA, 2003, p. 14). A disputa 

entre os setores da sociedade brasileira contribuem notadamente para levar a discussão 

sobre a democratização da escola para um rumo técnico, administrativo, tirando seu 

caráter “político” de participação, cooperando para uma maior confusão e atrasando uma 

maior apropriação política da sociedade. Como coloca Peroni:  

Apesar desta trajetória de gestão de escola em andamento, a partir 

dos anos de 1990, no contexto de um novo padrão de acumulação 

ampliado do capital, que reordenou e redefiniu o papel do Estado 

e da política educacional, colocou-se para a gestão dos sistemas e 

das escolas um novo modelo orientado pelos princípios da gestão 

gerencial, com vistas a maior eficiência e eficácia do sistema. 

(PERONI, V.; ADRIÃO, T., 2008, p. 21) 

 

Portanto, a partir da década de 1990 uma inflexão neoliberal impôs em um 

contexto de reformas do próprio Estado, várias reformas educacionais produzidas com 

argumento de superação de uma suposta “crise” na administração pública e na educação 

pública. Charlot, no prefácio de republicação de “A Mistificação Pedagógica: realidades 

sociais e processos ideológicos na teoria da educação”, afirma:  

A lógica neoliberal, que conquistou as mentes a partir dos anos 

1990, confirma, aparentemente, o que eu escrevia em 1975, em 

uma abordagem marxista: ela descarta os grandes debates sobre o 

Homem e impõem a divisão social do trabalho como referência 

básica do discurso sobre educação. [...] Em outras palavras: a 

desigualdade social voltou a ser considerada legítima.. 

(CHARLOT, 2013, p.44/ 45). 

 

Neste sentido, no “campo educacional intensifica-se uma tendência de retomada 

do capital humano e de proposições gerenciais como norte para as questões escolares, 

sobretudo nos processos de regulação e gestão dos diferentes níveis de ensino” (Dourado, 

2004, p. 67). No entanto, num mundo em constante transformações, tanto culturais, 

tecnológicas, como políticas e sociais parece a questão da democracia no interior da 

escola ser um ponto central ainda a ser retomado e analisado. Atualmente, a questão da 

gestão democrática no interior da escola pública, tem sido apenas um ritual de 

cumprimento de normas ou observa-se uma tendência de efetivação da participação da 

comunidade escolar? 
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O conceito de gestão democrática que ora desejamos construir está diretamente 

relacionado ao campo progressista, que está associado à democracia e a participação. 

Como demonstra Curry,  

Sendo a transmissão de conhecimento um serviço público, o 

princípio associa este serviço à democracia. Isto quer dizer que aí 

está implicada uma noção de participação na gestio rei publicare. 

Lembrando-se que o termo gestão vem de gestio, que, por sua 

vez, vem de gerere (trazer em si, produzir), fica mais claro que a 

gestão não só é o ato de administrar um bem fora-de-si (alheio) 

mas é algo que se traz em si, porque nele está contido. E o 

conteúdo deste bem é a própria capacidade de participação, sinal 

maior da democracia. Só que aqui é a gestão de um serviço 

público, o que (re)duplica o seu caráter público (re/pública). 

(CURRY: 1997, p. 201)   

 

Outro autor que nos auxilia na compreensão do que é uma gestão democrática é  

Libâneo (2004). Segundo ele, para que as organizações funcionem precisam definir 

objetivos, tomar decisões e controlar essas decisões. Assim a gestão é “a atividade pela 

qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, 

envolvendo, basicamente os aspectos gerenciais e técnico-administrativos.” (p. 101)  

Esta conceituação de gestão aproxima-se do conceito de administração proposto 

por Paro (1996), para quem “em seu sentido geral, administração é a utilização racional 

de recursos para a realização de fins determinados”. (PARO, 1996, p. 18)   

Trata-se de considerar que a gestão escolar é atividade orientada para a realização 

dos fins escolares. É, portanto, ação que não se esgota em si mesma, mas só é concluída 

quando esses fins (educação dos alunos) são alcançados. De tal maneira que a 

participação, quando assumido o caráter político da educação, é algo inerente ao conjunto 

das relações em curso. (PARO, 2007, p. 27) 

Alguns autores diferenciam os termos gestão e administração, neste trabalho, será 

adotado a posição de Paro (2007) que não faz qualquer distinção entre os termos por 

entender que eles são sinônimos, fazem parte de uma ação de comando, governo ou 

gerência. (PARO, 2007, p.16). Nesta pesquisa será utilizado o termo Gestão apenas por 

estar contido na maioria das leis, normas e publicações. 

 Segundo Paro algumas medidas democratizantes foram e vem sendo adotadas por 

vários sistemas públicos de ensino, como por exemplo, as eleições para diretores, o 
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fortalecimento do conselho de escola e conselho de classe, os grêmios estudantis, as 

APM’s. No entanto, “todas essas medidas democratizantes, todavia, não conseguiram 

modificar substancialmente a estrutura da escola pública básica, que permanece 

praticamente idêntica à que existia há mais de um século”. (PARO, 2011, p. 19) 

Democratização do acesso e democratização das relações no interior da escola são 

duas coisas aparentemente próximas mas distintas, nosso interesse na pesquisa está 

voltado para compreender as relações democráticas no interior da escola, relações que 

envolvem seu funcionamento e sua organização. 

Este estudo preocupou-se com as relações democráticas no interior da escola 

pública básica, buscou compreender como tem sido construído, a gestão democrática da 

escola pública do ensino básico na Cidade de São Paulo. Como os gestores da escola 

pública compreendem a gestão democrática, como tem implementado, como tem 

constituído espaços de decisões coletivas, quais suas opiniões, olhares, concepções sobre 

este tema. Quais são os entraves, empecilhos, dificuldades e facilidades encontradas no 

processo de democratização da escola pública básica na visão destes diferentes atores. 

Além de analisar a compreensão da ação democrática no interior das escolas tem se 

tornado de fato parte da cultura escolar ou apenas uma construção burocrática e jurídica. 

 

Objetivos  

 A pesquisa tem como objetivo analisar a concepção do diretor de escola pública 

do ensino básico da Cidade de São Paulo sobre o tema da gestão democrática. 

 Analisar a partir da perspectiva do diretor de escola quais concepções possuem 

sobre o tema gestão democrática; 

 Analisar a partir da perspectiva do diretor, quais instrumentos de gestão 

democrática são revelados ou utilizados no interior da escola;  

 Analisar as concepções do diretor sobre a questão da participação e das decisões 

coletivas; 

 Analisar a partir da visão do diretor se ação democrática no interior das escolas 

tem se tornado de fato parte da cultura escolar ou apenas uma construção 

burocrática e jurídica. 
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Metodologia 

Para analisar o tema da Gestão Democrática na escola pública, inicialmente, será 

realizada uma pesquisa bibliográfica e documental32 em que serão utilizados livros, 

dissertações, teses e artigos científicos que versam sobre o tema em questão. Quanto a 

pesquisa documental, será utilizado diretrizes educacionais, leis e documentos. 

A pesquisa será desenvolvida com os diretores de escola do Ensino Fundamental 

(EMEF) do Município da Cidade de São Paulo. O instrumento utilizado para a pesquisa, 

será questionário denominado estruturado, ou fechado, realizado com todos os 546 

(quinhentos e quarenta e seis) diretores de escola do Ensino Fundamental (EMEF) da 

Cidade de São Paulo. Esse questionário será enviado a todos os diretores via e-mail, com 

solicitação e explicação sobre os objetivos da pesquisa, assim como, a necessidade de se 

obter as respostas, nesse mesmo e-mail estará disponível o link para responder as 

perguntas no googledocs. Com esse instrumento de pesquisa pretende-se obter as 

informações necessárias para análise sobre a concepção de Gestão Democrática que 

perpassa ou norteia o trabalho do diretor de escola. Quais são os entraves, empecilhos, 

dificuldades e facilidades encontradas neste processo na visão do diretor de escola.  

O questionário pode ser definido como uma técnica de investigação social 

composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 

obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado, é um instrumento 

de coleta de informação. (Gil, 1999, p.128). 

A decisão por conhecer e analisar a concepção do diretor de escola sobre a gestão 

democrática é porque existem poucos trabalhos acadêmicos e estudos sobre o diretor de 

escola e a relação com a democratização da escola pública. O Cargo de diretor de escola 

na cidade de São Paulo é preenchido a partir de concurso de acesso entre os professores 

da rede, e que tem papel fundamental em várias políticas públicas como cargo estratégico 

na implementação e consolidação dessas políticas. Portanto se fez-se necessário conhecer 

                                                             
32  Furtado (2005), aponta que a diferença entre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental é 
que              enquanto a primeira se utiliza das contribuições de diversos autores sobre determinado 
tema, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda tratamento analítico, ou 
que podem ser reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa. (FURTADO, 2005, p. 8-9) 
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e analisar a perspectiva do diretor de escola da cidade de São Paulo sobre o tema gestão 

democrática.  

Conclusões iniciais 

 Pode-se constatar a partir da análise das respostas dos diretores que a gestão 

democrática é um consenso, perguntados sobre a importância da gestão democrática na 

escola pública, 26,8% responderam que é importante; 38,4% muito importante e 34,8% 

possui uma importância fundamental. Enquanto que não ocorreu nenhuma resposta que 

considerasse nada importante e pouco importante. 

 

Na sua opinião, qual a importância de uma gestão democrática na escola pública 

 

 

No entanto, quando perguntados sobre se a legislação da gestão democrática é 

mais uma tarefa que o diretor tem de cumprir, a grande maioria respondeu positivamente, 

concordando que essa legislação é um peso a mais no dia-a-dia do diretor: 

 

A legislação sobre Gestão Democrática é mais uma tarefa que o diretor tem que 

atender. 

Nada importante  0% 

Pouco importante  0% 

Importante  26.8% 

Muito importante  38.4% 

Importância Fundamental  34.8% 

Concordo plenamente  26.9% 
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Quando solicitado uma nota de 1 a 5 sobre a participação dos vários segmentos na 

consolidação da gestão democrática, obtivemos: 

  Participação dos Professores nas decisões da escola: 

1  2.9% 

2  0.7% 

3  4.3% 

4  15.7% 

5  76.4% 

 

Participação dos Pais nas decisões da escola: 

1  2.1% 

2  2.1% 

3  5% 

4  21.4% 

5  69.3% 

                                                                                                                       

Participação dos Alunos nas decisões da escola 

Concordo  38.8% 

Concordo um pouco  17.2% 

Não concordo  17.2% 
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Participação dos Funcionários nas decisões da escola 

  

 

 

 

Uma das questões perguntadas no questionário, foi sobre 

o concelho de escolar, obtivemos 100% de conselhos constituídos, no entanto, a 

participação dos segmentos deixa a desejar, também observamos que quando perguntados 

sobre a razão da pouca participação nos Conselhos a tendência das respostas foi transferir 

a responsabilidade para a comunidade pela não participação. 

Os pais/responsáveis participam efetivamente da Reunião de Conselho de 

Escola 

Não participam  0% 

São convidados, mas não se interessam  14% 

Participam efetivamente  38.2% 

Participam muito pouco  47.8% 

 

1  2.1% 

2  2.1% 

3  11.4% 

4  19.3% 

5  65% 

1  2.9% 

2  0.7% 

3  5.7% 

4  16.4% 

5  74.3% 



270 

 

Caso a participação dos alunos, pais/responsáveis na reunião de conselho de 

escola seja baixa, responda: 

Não se interessam pela vida escolar do aluno  6.1% 

Não se interessam pelas decisões da escola  25.4% 

Não tem tempo disponível  56.1% 

Seria necessário um maior estímulo por parte da escola para ampliar a participação  36.8% 

  

O Conselho de Escola interfere nas decisões da sua gestão? 

 

 

 

Qual 

importância o Conselho de Escola possui na 

sua gestão? 

Considero o Conselho de Escola muito importante  73.4% 

Considero o Conselho de Escola importante  25.9% 

Considero o Conselho de Escola pouco importante  0.7% 

Considero o Conselho de Escola nada importante  0% 

 

Nunca  5.8% 

   As vezes  30.4% 

Na maioria das vezes  37.7% 

Sempre  26.1% 
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Sobre a participação dos segmentos na reunião de conselho de escola, podemos 

observar que:  

Os alunos participam efetivamente da Reunião de Conselho de Escola 

Não participam  21.9% 

São convidados, mas não se interessam  11.7% 

Participam efetivamente  30.7% 

Participam muito pouco  35.8% 

 

Os pais/responsáveis participam efetivamente da Reunião de Conselho de 

Escola 

Não participam  0% 

São convidados, mas não se interessam  14% 

Participam efetivamente  38.2% 

Participam muito pouco  47.8% 

 

 

Existe grêmio estudantil na escola? 

Sim  29.9% 

 Não  70.1% 

 

 

 

Esses são alguns dos resultados que estão sendo analisados nesta pesquisa, 

também estamos analisando as respostas sobre conselho de escola e participação. O que 
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podemos concluir, mesmo que inicialmente, é que o diretor de escola compreende a 

importância de uma gestão democrática, no entanto, não consegue implementá-la 

efetivamente, isso ocorre por circunstâncias políticas e conjunturais mais amplas. O 

diretor de escola esta inserido em uma ou outra perspectiva política em nível de 

município, que por sua vez, defende determinadas concepções de democracia e 

participação, ou seja, estamos constatando, que a comunidade escolar ainda não possui 

autonomia suficiente para amadurecer uma concepção de participação e de democracia, 

e que por isso mesmo, ainda mantém um alto grau de dependência das diretrizes legais e 

governamentais. A participação efetiva depende muito da postura do diretor de escola, 

fato extremamente complicado, pois a gestão democrática deve ser pensada do ponto de 

vista de política pública e não da vontade de um indivíduo. 
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Resumo 

O Plano Nacional de Educação (PNE) está previsto no artigo 214 da Constituição Federal. 

A ele compete o estabelecimento de metas e estratégias a serem cumpridas por todos os 

níveis de ensino, com vigência prevista para dez anos. O objetivo deste artigo é observar 

as diferenças e semelhanças dos Planos Nacionais de Educação do ano de 2001 e de 2014, 

na área da gestão democrática, com vistas a perceber o que foi cumprido do primeiro e o 

que ainda permanece no segundo, como metas e estratégias. O método será qualitativo, 

com pesquisa documental em fontes de pública circulação, como a Legislação Federal, 

de 1988, as publicações dos textos integrais, aprovados pelo Congresso Nacional, Lei 

10.172, de 2001 e Lei 13.005, de 2014. Para a análise dos dados coletados, será utilizada 

a técnica de análise de conteúdo, fundamentada em BARDIN (1971). Os resultados 

preliminares apontam que a gestão escolar democrática ainda não está consolidada nas 

escolas estaduais de São Paulo, pois apesar de os Conselhos Escolares terem sido 

implementados em mais de 80% dessas escolas, o acesso, a participação nas reuniões e 

nas decisões, por parte das comunidades escolar e externa, ainda são incipientes. 

 

Palavras-chave: Gestão Democrática – PNE – Participação da Comunidade. 
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Pode-se dizer que as primeiras discussões acerca da necessidade de um plano 

único de educação para todo o Brasil surgiram no início dos anos de 1930, com os 

educadores e pioneiros da Escola Nova, o que gerou um documento de grande relevância 

para a época, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi um movimento em 

favor da promoção da instrução pública, obrigatória e de qualidade, que contemplasse 

todas as camadas sociais. Embora as reflexões para este fim tenham sido de extrema 

importância, sobretudo para chamar a atenção para a administração escolar. Os pioneiros 

mantiveram suas teorias baseadas nos grandes idealizadores das teorias clássica e 

científica da administração empresarial, com sua lógica de mercado.  

A Constituição da República, de 1934, atendeu parcialmente a estes anseios dos 

educadores da Escola Nova, com a previsão de fixação de um Plano Nacional de 

Educação, pela União. Dados os aspectos históricos que se seguiram, pelo golpe de 

Getúlio Vargas, com a ditadura do Estado Novo e o endurecimento das políticas sociais, 

com censura e diminuição das liberdades, em 1937, o estabelecimento do plano só ocorreu 

em 1962, após a Aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961. O 

primeiro PNE aprovado contou com uma série de metas quantitativas, que previam 

principalmente erradicar o analfabetismo e suprir a necessidade de escolarização dentro 

de cada nível de ensino. Uma nova ditadura, desta vez comandada pelos militares, em 

1964, com o golpe que tirou o último presidente eleito pelo sufrágio e iniciou uma série 

de ações que cercearam a sociedade, frustrou os planos de algo mais substancial, deixando 

uma lacuna nesta área por mais de 20 anos, com políticas centralizadoras e autoritárias. 

Apenas com o fim da ditadura, em 1985, os debates voltaram a se aflorar, acerca 

das mais diversas áreas, inclusive na educação. Estes debates orbitavam sempre entre dois 

pontos de vista: de um lado, o ponto de vista das elites, que buscavam mais investimentos 

financeiros por parte do governo, na iniciativa privada e de outro, as manifestações da 

sociedade civil, que de certa forma foi organizando um acesso, ainda que precário, das 

camadas populares e trabalhadoras, aos bancos da escola. A Constituição Federal, de 1988 

e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, corroboraram com estes 

debates e fizeram emergir, de suas contradições, o princípio legal, que exigia a existência 

de um Plano Nacional de Educação, que corrigisse os percalços, pelos quais andava e 

ainda anda, a educação brasileira. 
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O Plano Nacional de Educação (2001-2010) 

 Após os debates constitucionais, novamente passou a existir em âmbito federal a 

necessidade da existência de um Plano Nacional de Educação que pudesse atender às 

demandas educacionais percebidas nessa época, após vários anos de atraso.  

Por sua vez, os setores organizados da sociedade civil – entidades sindicais e estudantis, 

associações acadêmicas e científicas e demais setores –, após a promulgação da LDB, 

promoveram dois Congressos Nacionais de Educação (CONED), além de inúmeros 

seminários, debates e encontros em todo o país, dos quais resultou uma proposta para o 

PNE. Nessa mobilização, teve papel de destaque o Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública (FNDEP). (AGUIAR, 2010, p. 709) 

Assim, de um lado, encabeçado pela sociedade civil, na efervescência da 

democratização do país, apresentou-se uma proposta popular, com amplos debates e com 

a promoção de dois congressos com a participação de diversas entidades de educação, 

professores, pesquisadores, foi elaborado um projeto a ser submetido para a apreciação e 

aprovação, ao que o governo de Fernando Henrique Cardoso, submeteu a segunda 

proposta, fundamentada num levantamento estatístico do Ministério da Educação (MEC) 

e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). 

As duas propostas de PNE materializavam mais do que a existência de dois projetos de 

escola, ou duas perspectivas opostas de política educacional. Elas traduziam dois projetos 

conflitantes de país. De um lado, tínhamos o projeto democrático e popular, expresso na 

proposta da sociedade. De outro, enfrentávamos um plano que expressava a política do 

capital financeiro internacional e a ideologia das classes dominantes, devidamente 

refletido nas diretrizes e metas do governo (VALENTE, 2002, p. 98) 

Deste modo, se de um lado havia os anseios da sociedade por um Plano 

Educacional e a esperança de um Sistema Nacional de Educação, por outro havia o desejo 

de continuidade daquilo que havia iniciado na LDB e bem antes: a mesma educação dual, 

que permeia a sociedade brasileira. Venceu o projeto do PNE do Executivo, sancionado 

em janeiro de 2001, sob a Lei 10.172. Divergências à parte, o PNE aprovado apontava 

para dificuldades essenciais da sociedade, tendo sido organizado dentro de três eixos 

fundamentais: a educação como direito individual, a educação como fator de 

desenvolvimento econômico e social e educação como meio de combate à pobreza. Foi 



278 

 

articulado de modo que Estados e municípios elaborassem seus próprios documentos, 

para os cumprimentos das metas.  

No que se refere à Gestão Democrática, o PNE 10.172 separou Objetivos e 

Prioridades gerais para a educação como um todo, sendo sobre a gestão: 

. democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo 

aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. (PNE, 2001). 

O passo seguinte ao PNE, seria o engajamento de estados e municípios, no sentido 

de elaborarem suas propostas, seguindo os princípios traçados pelo documento base, que 

era o próprio PNE. “Contudo, tal situação não se confirmou, na dimensão esperada, haja 

vista as dificuldades e as omissões de vários estados e municípios para engajamento neste 

processo.” (AGUIAR, 2010, p. 714). 

Do ensino fundamental 

2.3 Objetivos e Metas2 

9. Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, 

universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos 

escolares ou órgãos equivalentes. 

Do ensino médio 

3.3 Objetivos e Metas3 

13. Criar mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para 

incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e 

melhoria das condições de funcionamento das escolas. 

14. Assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz respeito 

ao projeto pedagógico como em termos de gerência de recursos 

mínimos para a manutenção do cotidiano escolar. (PNE, 2001) 

 

Destarte, para cada modalidade de ensino, o plano apontou para questões que eram 

e são relevantes para a gestão democrática das escolas. Questões como a Formação e o 

Fortalecimento dos Conselhos de Escola, a Participação da comunidade na gestão da 

escola, a interação dos Professores, na organização, elaboração e implantação dos 

Projetos Políticos Pedagógicos.  

A falta de motivação constante no texto da lei, porém, não deixou meios para que 

se avançasse para além dessa perspectiva, com outros condicionantes da democratização, 

como por exemplo o fomento à formação de grêmios estudantis, uma conscientização na 

condução das APMs, a criação de mais ferramentas de controle social sobre as escolas 
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públicas. Houve, portanto, uma ação contrária: a redução dessas ideias de colegiados, 

focalizada apenas nos Conselhos Escolares, como se estes trouxessem em si mesmos a 

capacidade de democratizar as relações, numa atmosfera de participação dos profissionais 

da educação e comunidade na elaboração do plano político pedagógico da escola.  

Uma avaliação da Conferência Nacional de Educação (CONAE) apontou para a 

elaboração de metas não alcançadas ou incipientes e fez uma lista de pendências e 

sugestões para o próximo projeto de Plano Nacional de Educação, dentre as quais, ainda 

consta a gestão democrática (SOUZA, 2010, p. 799). 

Debates recentes: o Novo PNE (2014-2024) 

O atual Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014, teve sua tramitação já 

no ano de 2010. A redação oficial desse plano contou com instituições educacionais, 

conselhos e fóruns de educação institucionais, movimentos sociais, sociedade civil, 

organizações, chegando até a ter apoio de instituições particulares de ensino superior, que 

por iniciativa coletiva, formaram uma associação, etc. Sua trajetória de debates elaborado 

com base no artigo 214 da Constituição Federal de 1988 obteve uma maior abertura à 

participação popular, que por consequência, gerou muitas discussões e muitos embates 

de interesses diversos para a elaboração de dez Diretrizes, das 20 Metas para a Educação 

Nacional, com desdobramentos em Estratégias de Ação, para o auxílio e implantação de 

cada Meta direcionada ao próximo decênio. 

Para maior controle social do novo PNE, sua implementação e execução deve ser 

constantemente monitorada pelas partes interessadas, com espaços e ferramentas virtuais, 

que possibilitam a atualização das estatísticas e demais dados do plano, como  

• o Observatório do PNE, plataforma on line (www.observatoriodopne.org. br), 

coordenada pelo movimento Todos pela Educação, tem como objetivo monitorar os 

indicadores referentes às vinte metas do PNE e respectivas estratégias, além de oferecer 

análises sobre as políticas públicas educacionais10;  

• o portal <www.pne.mec.gov.br>, lançado pelo MEC, por meio da Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase), tem como fim apoiar os diferentes entes 

federativos no desafio de alinhar os planos dos estados e municípios ao PNE, com 

orientação das ações a serem realizadas no planejamento da próxima década. (CENTRO 
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DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO COORDENAÇÃO EDIÇÕES CÂMARA, 

2014, p. 24) 

Com tais ferramentas de controle e com a grande adesão dos diversos segmentos 

sociais, além da grande visibilidade das fases de discussão do plano e da necessidade do 

engajamento entre os entes federados, pode-se dizer que no bojo do novo PNE encontra-

se a preocupação com a democratização da educação brasileira e a maior participação da 

sociedade nestas decisões. A meta específica no campo da gestão escolar busca 

Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da 

gestão democrática da Educação, associada a critérios técnicos de 

mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, 

no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico 

da União (PNE, 2014, Meta 19). 

 

Esta meta não difere muito do plano anterior, porém, com ela, apresentam-se oito 

desdobramentos (Estratégias de Ação) que darão aporte à sua implantação até o final do 

decênio. Estas estratégias também podem ser o termômetro que afere o grau de 

cumprimento de cada meta. Assim, cabe apresentar as estratégias para a gestão, que são: 

19.1 – Legislação para a gestão democrática nas escolas; 

19.2 – Formação dos Conselheiros; 

19.3 – Criação dos Fóruns Permanentes de Educação; 

19.4 – Fortalecimento dos Grêmios e APMs; 

19.5 – Fortalecimento dos Conselhos; 

19.6 – Participação no Projeto Político Pedagógico; 

19.7 – Autonomia das Escolas; 

19.8 – Prova Nacional de Diretores. (PNE, 2014, Estratégias da 

Meta 19). 

 

A primeira estratégia prevê que estados e municípios apresentem suas legislações 

específicas acerca de financiamento da educação e nomeação de diretores, em 

conformidade com a legislação nacional. A segunda estratégia trata da formação de 

conselheiros para controle dos conselhos do FUNDEB, como o conselho de alimentação 

escolar. Para a criação de fóruns permanentes de educação, o incentivo é para o 

acompanhamento das ações do PNE. A quarta e a quinta estratégias preveem a formação 

de grêmios e de conselhos, que são os condicionantes básicos da gestão democrática. A 

participação no Projeto Político Pedagógico deve ser por parte da comunidade escolar, 

composta por professores, funcionários, pais e alunos. A estratégia sete confere uma 

autonomia pedagógica e financeira para cada unidade escolar. Por fim, como forma de 
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acesso e avaliação do trabalho dos diretores escolares, a proposta da criação de uma prova 

de diretores. 

Permanências e Perspectivas 

 Os objetivos e metas do PNE de 2014 são bem mais compactos e por isso, menos 

detalhados se forem comparados à metas e estratégias do PNE de 2001, o que 

proporcionará uma maior aferição dos resultados, que deverão ser avaliados a cada dois 

anos. As metas do atual plano, porém são mais difíceis de serem fiscalizadas e 

controladas, haja vista a subjetividade de algumas delas, fatos que não poderão ser 

contabilizados estatisticamente. Outro aspecto positivo do atual plano é a previsão 

orçamentária, de 10% do PIB até 2024, o que foi vetado em sua versão anterior. Além de 

maior transparência na execução e fiscalização da sociedade civil, o atual plano incentiva 

uma educação integral e maiores esforços em formação profissional aos trabalhadores em 

educação.  

As permanências percebidas de um plano para o outro são as que se voltam para 

a formação e o fortalecimento dos conselhos escolares e a participação da comunidade 

escolar na gestão da escola. Embora essas metas sejam relevantes, sua aplicação não pode 

ser aferida, já que são dados irregulares, que apesar de serem normatizados não são 

fiscalizados no local. Além disso, o simples fato da existência de uma legislação que 

fomente a formação de colegiados, não é garantia de que de fato a democracia aconteça 

nas escolas. Em todos os níveis a participação deve ser estimulada, a fim de que se exerça, 

de fato, tanto a representatividade quanto as atribuições consultiva e deliberativa destes 

conselhos. 

Na Conferência de Abertura do X Colóquio de Pesquisas em Instituições 

Escolares, cujo tema foi o Plano Nacional de Educação: Desafios e Perspectivas, 

realizado entre os dias 27 e 30 de outubro de 2015, na Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE) o presidente do Conselho Nacional de Educação, Gilberto Gonçalves Garcia 

apresentou um panorama histórico, resgatando os momentos em que o Brasil poderia ter 

desenvolvido um Plano de Educação e que, devido às cri ses políticas, econômicas e 

ideológicas, percebeu nesse processo, uma ruptura e um retrocesso, como ocorreu durante 

os períodos anteriores às ditaduras do Estado Novo, de Getúlio Vargas (1937-1945) e 

Militar (1964-1985). Garcia terminou sua Conferência chamando a atenção para a crise 
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que ronda o atual governo e para a necessidade de não se permitir que se confunda o PNE 

2014, com um Plano de Governo do PT, a fim de que os entes federados, a sociedade civil 

e as demais entidades que participaram ativamente do seguimento das ações, não venham 

a esmorecer e desmerecer tal empenho, impondo mais uma ruptura, onde deveria existir 

continuidade. 

Considerações finais 

 Como fruto de lutas e conflitos, o Plano Nacional de Educação foi estabelecido 

como uma política de correção dos rumos da educação brasileira ao prever ações para 

todos os níveis e modalidades de ensino. Sua abrangência nacional chama a atenção da 

sociedade para pendências significativas, sobretudo na área da gestão que é o foco deste 

estudo. Como perspectivas para os próximos anos, ficam questões como o provimento do 

cargo de diretor escolar, que ainda ocorre sem a intervenção da comunidade, num ato 

democrático de escolha dos representantes, a atuação efetiva de colegiados, com uma 

parcela significativa da comunidade escolar e da sociedade civil, já que estes são os 

grandes condicionantes da democratização do ensino, em todos os níveis da educação. 

Aspectos fundamentais ainda pouco estudados, como os conselhos de fiscalização de 

alimentação escolar e sua relação com outros conselhos de fiscalização, mostram que as 

práticas da meta 19 ainda se encontram elencadas de modo acessível e público, de tal 

forma que a sociedade civil possa fiscalizar suas ações e intervir nesse processo de forma 

dialógica. 
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Resumo 

O Plano Nacional de Educação apresenta um bloco de metas voltado para a valorização 

dos profissionais da Educação, considerado essencial para que as demais metas sejam 

atingidas. Assim, fica evidente a relevância de assegurar que todos os professores da 

Educação Básica tenham formação em nível superior em licenciatura na área específica 

de atuação, com contínuo aperfeiçoamento. A partir destas considerações buscamos 

destacar a contribuição da disciplina Psicologia da Educação na formação do profissional 

de Educação Física, a fim de subsidiar a atividade docente de professores da graduação. 

Contextualizamos a luz da bibliografia uma breve discussão sobre educação e formação 

profissional; a proposta formativa do curso de Educação Física; a inserção da disciplina 

de Psicologia da Educação no universo científico; a contribuição da disciplina para a 

formação do profissional de Educação Física; o tratamento didático pedagógico da 

disciplina; por fim, um comparativo de diferentes programações da disciplina no curso de 

Educação Física. A intenção é que o professor da graduação possa encontrar no material 

proposto elementos que inspirem e subsidiem o aprimoramento de sua prática docente, 

mediante as discussões levantadas sobre o sentido da educação na preparação do docente 

e o papel deste profissional na sociedade. 

 

Palavras-chave: Formação de professores, Ensino de Educação Física, Psicologia da 

Educação. 

 

1. A Educação e a Formação Profissional no Ensino Superior 

 O caráter político da educação ganha destaque quando o homem indaga seu papel 

na sociedade a partir dos problemas que ela apresenta e como ele pode intervir para 
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modificar essa realidade tendo como base principal de suas ações, o conhecimento. 

Acreditamos que a educação deve ser vista como fator de mudança social, reprodutora 

das relações e da reconstrução da sociedade. 

 De acordo com Nogueira (1991), os estudos de Filosofia, Psicologia e da 

Sociologia oferecem elementos para uma proposta educacional fundamentada no 

princípio de educação identificada com a vida, relacionada à atividade profissional e 

social do ser humano. 

 Reconhecemos que todas as carreiras universitárias estão relacionadas ao 

exercício profissional desenvolvido na sociedade. Conforme Severino (1992), a 

finalidade da formação do ensino superior encontra-se na vida social, pois todas as 

profissões e seus conhecimentos têm a ver com o cuidado com a vida humana. 

 Com base nessa premissa cabe ressaltar que a formação dos profissionais das 

diversas áreas deve ter uma atenção especial. Além dos conhecimentos técnicos de cada 

área, conhecimentos sobre o desenvolvimento do ser humano, o papel do homem na 

sociedade, as relações humanas, entre outros aspectos, devem ser apresentados e 

discutidos nos cursos. Para isso, disciplinas como Filosofia, Sociologia e Psicologia 

assumem um papel fundamental no ensino superior com destaque na formação de 

profissionais da educação. 

 Percebemos que a responsabilidade das universidades é grande, principalmente 

quando se trata da formação de educadores. O educador necessita de uma formação que 

considere as dimensões pessoal, histórica, política e social (DASSOLER e LIMA, 2012). 

 É importante que a reflexão e compreensão do significado da carreira docente 

sejam promovidas, destacando o papel social do educador e os reflexos de suas ações na 

vida de outras pessoas.  Destacamos também que prática docente seja reflexiva e que a 

construção da identidade profissional se dê por meio da ação e reflexão sobre a ação. 

Sendo o educador agente e sujeito de sua prática. 

 

2. A proposta formativa do curso de Educação Física 

 Inicialmente a proposta formativa dos cursos de Educação Física era baseada em 

concepções pedagógicas que priorizavam a educação para saúde e higiene, influenciadas 

por conhecimentos das Ciências Biológicas e da Medicina (BRACHT, 1999). 
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 Após diversos questionamentos e reflexões acerca da formação do profissional de 

Educação Física, os conhecimentos advindos das Ciências Humanas passaram a ter papel 

fundamental neste processo, com destaque para a Psicologia da Educação, que além de 

trabalhar aspectos fundamentais do desenvolvimento do ser humano, destaca o processo 

de ensino-aprendizagem e suas implicações. 

 Atualmente a formação do profissional de Educação Física pode ser dividida em: 

Licenciatura que forma profissionais a fim de atuar na área escolar; e, Bacharelado que 

forma profissionais a fim de atuar na área de treinamento e qualidade de vida. Esta 

discussão destaca o papel da Psicologia da Educação na formação do profissional de 

Educação Física que atua na escola. 

 O licenciado em Educação Física deve estar capacitado para atuar no setor 

educacional desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. Para isso diversas disciplinas 

são essenciais, dentre elas, as específicas da área com ênfase na Cultura Corporal de 

Movimento (Esportes, Danças, Lutas, Jogos, Recreação...); as disciplinas de caráter 

biológico (Biologia, Anatomia, Fisiologia...); as disciplinas de cunho pedagógico 

(Didática, Políticas Educacionais, Avaliação...); e, as disciplinas de Formação Geral 

(Psicologia, Filosofia, Sociologia, Ética...) que incluem conhecimentos filosóficos, do 

desenvolvimento humano e da sociedade. 

Um curso de Educação Física que tenha essas disciplinas em sua grade curricular 

e consiga aplica-las estabelecendo relações com o desenvolvimento humano e a prática 

docente, pode promover a formação de profissionais preparados para atuar na escola. 

Além dos conhecimentos técnicos e específicos da área, aspectos ligados ao cuidado com 

a vida humana, com a promoção do bem-estar e da saúde, aspectos para uma prática 

profissional ética, estão agregados a formação deste profissional, graças a contribuição 

de diversas disciplinas, dentre elas, a Psicologia da Educação que assume papel 

fundamental neste processo. 

 

3. Psicologia da Educação: natureza e inserção no universo científico 

 A Psicologia da Educação é considerada uma disciplina de dupla vertente pelas 

influências advindas do campo da Psicologia e da Educação, sendo caracterizada pelo 

estudo dos fenômenos educacionais sob a perspectiva psicológica (MIALARET, 1999). 
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 Como disciplina científica no ensino superior, cabe a Psicologia da Educação 

oferecer subsídios para que o educador tenha a possibilidade de identificar os problemas 

que acontecem nas escolas, entre eles, as relações interpessoais que a dinâmica escolar 

oferece, o processo de ensino-aprendizagem, a não aprendizagem, e a partir de análise 

baseada na Psicologia buscar soluções para tais fenômenos. 

 Promover o entendimento dos fenômenos educativos e buscar soluções para as 

situações problemas baseados em uma perspectiva psicológica, faz da Psicologia da 

Educação uma disciplina indispensável para a formação de professores, já que os 

conhecimentos promovidos por ela e suas implicações podem proporcionar mais 

qualidade no processo escolar.  

 Destacamos que os conhecimentos advindos da Psicologia da Educação isolados, 

não são suficientes para uma atuação docente completa, é necessário que estes 

conhecimentos sejam relacionados criticamente com a contribuição de outras disciplinas 

essenciais a formação docente e entendimento do ser humano, como Filosofia e 

Sociologia. Assim, a possibilidade de o educador promover a formação de um sujeito 

crítico, autônomo e consciente de seu papel social torna-se viável. 

 

4. A contribuição da Psicologia da Educação para a formação do profissional de 

Educação Física  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação 

Física propostas pelo Ministério da Educação (MEC)/ Conselho Nacional de Educação 

(CNE), consideram um núcleo de disciplinas de Formação Geral, no qual devem ser 

consideradas áreas do conhecimento de caráter humanístico, dentre elas se destacam as 

disciplinas influenciadas pela Psicologia (BRASIL, 2004).  

  Destacamos que a denominação da disciplina pode variar de acordo com cada 

universidade, podendo ser: Psicologia da Educação, Psicologia da Aprendizagem, 

Psicologia da Infância e Adolescência, Psicologia para Educação Física, Bases 

Psicológicas Aplicadas à Educação Física, entre outras. 

 O campo de formação do profissional de Educação Física tem passado por 

diversos debates e transformações em seu currículo. De acordo com Iaochite, Nogueira, 

Azzi e Sadalla (2004), não basta apenas adequar a formação às exigências do mercado. É 
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necessário estabelecer um currículo que promova um profissional que compreenda, 

analise, critique, crie, empreenda, seja ético, enfim, aspectos que apenas as disciplinas de 

caráter humanístico podem abordar com excelência.  

 Salientamos que os conteúdos abordados na disciplina da Psicologia da Educação 

devem estar interligados ao campo da Educação Física, subsidiando assim a prática 

docente. 

 Iaochite et. Al. (2004), destaca que a inserção da Psicologia da Educação na 

graduação em Educação Física, tem espaço na construção do conhecimento e oferece 

possibilidades de intervenção ao longo das vivências do professor no universo escolar. 

 A fim de destacar a relevância do tema apresentado, os mesmos autores realizaram 

um estudo com professores, referente a contribuição da Psicologia para a prática do 

professor de Educação Física. Os resultados da pesquisa demonstraram que 91% dos 

professores destacaram que frequentemente fazem uso dos conteúdos dessa área em sua 

prática profissional. As principais contribuições citadas pelos professores foram: 

entendimento da relação professor-aluno, avaliação, organização dos conteúdos, 

resolução de conflitos e aspectos motivacionais.   

  

5. O tratamento didático-pedagógico da Psicologia da Educação 

Com base nas considerações discutidas até o momento fica evidente a rica 

contribuição da disciplina de Psicologia da Educação nos cursos de graduação em 

Educação Física. Cabe ao professor da graduação despertar o interesse de seus alunos em 

aprender, destacando o papel fundamental da disciplina para a prática profissional. 

Para isso, acreditamos que aspectos básicos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, conteúdo abordado geralmente em disciplinas relacionadas à Psicologia por 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, sejam considerados. 

O professor ao selecionar os conteúdos a serem apresentados aos futuros docentes 

deve estabelecer relações entre tais conteúdos e sua aplicação na prática do profissional 

de Educação Física. Além disso, as aulas precisam ter um planejamento, com diferentes 

estratégias que despertem o interesse dos discentes, eles precisam perceber a 

aplicabilidade do novo conhecimento em sua prática profissional. Assim, a possibilidade 

dos novos conhecimentos estabeleceram relações com os conhecimentos prévios 
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formando um novo conceito, aumenta, fator essencial para a promoção de aprendizagens 

significativas. 

 Como foi apresentado no estudo de Iaochite et. Al. (2004), citado anteriormente, 

quando o professor de Educação Física está em seu exercício profissional e surgem 

fenômenos relacionados à aprendizagem, avaliação, resolução de problemas, conflitos, 

entre outras situações, os conhecimentos da Psicologia estudados na graduação, são 

resgatados e utilizados cotidianamente. Fator que sugere que a aprendizagem foi 

significativa, eficaz e para a vida. 

 

6. Considerações à luz de outras experiências 

 Como introdução as nossas considerações, destacamos a programação da 

disciplina de Psicologia da Educação do curso de graduação em Educação Física de uma 

universidade particular (1) localizada na cidade de São Paulo. 

 

UNIVERSIDADE PARTICULAR (1) 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 

 

EMENTA  

Análise da configuração histórica da psicologia e das teorias psicológicas com ênfase 

nos autores: skinner, piaget, vygotsky, wallon e freud. Estudos dos fenômenos 

relacionados à família e a relação professor-aluno. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Psicologia e Educação: configuração histórica, senso comum e ciência, objeto de 

estudo; 
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Psicologia na Educação; 

Concepções de desenvolvimento inatista e ambientalista; 

O processo de desenvolvimento humano, maturação e aprendizagem segundo o 

Behaviorismo, Piaget, Vygotsky, Wallon e Freud; 

Relação professor-aluno (conceito de transferência e contratransferência, zona de 

desenvolvimento proximal, a emoção na sala de aula). 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Compreender os conceitos de ciência e senso comum; 

- Reconhecer a configuração histórica e os princípios da Psicologia da Educação; 

- Analisar o processo de aprendizagem segundo o Behaviorismo; 

- Analisar o processo de desenvolvimento, maturação e aprendizagem segundo 

Piaget, Vygotsky, Wallon e Freud. 

- Compreender a relação professor-aluno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar exemplos de senso comum e conhecimento científico; 

- Examinar a configuração histórica e as Teorias Psicológicas contemporâneas (teorias 

maturacionistas, comportamentalistas, teorias de campo, psicanalíticas, teorias 

fenomenológicas e humanistas, teorias psicogenéticas/interacionistas); 

- Diferenciar reforço e punição, segundo o Behaviorismo; 

- Classificar o comportamento em Comportamento Reflexo, Comportamento Reflexo 

Condicionado, e Comportamento Operante; 

- Descrever o processo de desenvolvimento, maturação e aprendizagem segundo 

Piaget, Vygotsky, Wallon e Freud; 
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-Diferenciar o processo de desenvolvimento, maturação e aprendizagem segundo 

Piaget, Vygotsky, Wallon e Freud; 

- Avaliar as implicações do desenvolvimento humano no processo ensino-

aprendizagem no contexto escolar; 

- Entender a dinâmica do desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança e do 

adolescente, assim como a valorização das diferentes formas de aprendizagem, 

instigando uma prática pedagógica interdisciplinar. 

- Reconhecer as influências da relação professor aluno no processo ensino-

aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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7.ª edição. São Paulo, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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METODOLOGIA 

Aulas expositivas, apresentação de vídeos, dinâmicas e discussões em grupo. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Composta por três instrumentos de avaliações: avaliações realizadas através de 

exercícios teóricos e práticos. A avaliação é fundamentada nas dimensões conceituais, 

atitudinais e procedimentais dos conteúdos. 

 

 

A partir do levantamento realizado pode-se notar que a disciplina possui 

denominações diferenciadas. Nos anexos encontram-se as programações de duas 

universidade públicas localizadas no estado de São Paulo (2 e 3). Na universidade 2 a 

disciplina é apresentada como Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Práticas 

Escolares; universidade 3 é apresentada como Fundamentos de Psicologia e Educação 

Física; já a universidade 1 mantém a denominação Psicologia da Educação. 

A proposta da universidade 1 apresenta uma disciplina específica para o curso de 

Educação Física, com destaque a configuração histórica e as teorias da psicologia, 

ressaltando a relação professor-aluno e o papel da família na educação; além de 

estabelecer relações entre maturação, desenvolvimento, processo de ensino aprendizagem 

e Educação Física escolar. 

 Já a proposta da disciplina oferecida pela universidade 2 é voltada a educação de 

maneira geral sem relação direta com a Educação Física, por ser uma disciplina eletiva 

do curso de Educação Física oferecida pela Faculdade de Educação da universidade. Nela 

são destacados os modelos psicológicos, modelos de ensino e suas implicações no 

processo de aprendizagem, além do destaque ao cotidiano escolar e à contribuição da 

psicologia para a resolução de conflitos. 

 Por sua vez, a proposta da disciplina oferecida pela universidade 3 tem relação 

direta com a Educação Física, ao abordar as teorias psicológicas e sua relação com o 
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corpo e o movimento; a psicologia aplicada à Educação Física; além da relação entre 

desenvolvimento humano e o processo de aprendizagem. 

Percebemos que não há semelhança entre os autores citados nas bibliografias 

básicas dos programas analisados, assim como nas metodologias adotadas. Acreditamos 

que a Psicologia da Educação é indispensável à formação do profissional de Educação 

Física e suas propostas deveriam ser repensadas a fim de aumentar sua qualidade nos 

cursos de licenciatura.   
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Campus/polo de realização: São Paulo 

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

PRÁTICAS ESCOLARES 

Carga horária: 90 h  créditos: 4     semestre letivo: 1º - 2015 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Modelos psicológicos, modelos de ensino e suas implicações educacionais. Psicologia, 

educação e cotidiano escolar. A formação ética e as relações na escola. Práticas 

escolares: a resolução de problemas e de conflitos. A reorganização dos espaços, 

tempos e relações nas instituições escolares. 
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Introdução 

 

As discussões referentes à relação professor/aluno e, necessariamente, a dimensão 

afetiva nas práticas pedagógicas têm crescido no meio educacional e tem sido objeto de 

estudo e de pesquisa. Isso se deve, pois, a escola sempre privilegiou a dimensão cognitiva 

em detrimento da afetiva como se a segunda fosse desvinculada da primeira. 

Esse fato se justifica uma vez que ainda temos impregnado em nossa prática 

pedagógica uma concepção secular segundo a qual o homem é cindido entre razão e 

emoção, ou seja, prevalece uma concepção dualista do ser humano, cujas raízes se 

encontram na separação cartesiana corpo e alma.  

Durante séculos, o pensamento dominante sempre privilegiou a razão como a 

dimensão mais importante, sendo a emoção, considerada o elemento desagregador da 

racionalidade, responsável por comportamentos inadequados do homem. Segundo Chauí 

(2003, p. 62), “a palavra razão origina-se de duas fontes: a palavra latina ratio e a palavra 

grega lógos”. “[...] Ratio vem do verbo reor, que quer dizer contar, reunir, medir, juntar, 

separar, calcular e lógos vem do verbo legein, que quer dizer contar, reunir, juntar, 

calcular”.  

Esses verbos indicam que o pensamento ocorre de forma ordenada e para 

expressá-lo usamos palavras. Dessa forma, razão “é a capacidade intelectual para pensar 

e exprimir-se correta e claramente, para pensar e dizer as coisas tais como são”. Vê-se, 

portanto, que o conceito razão carrega em si algo que é dado e entendido da maneira que 

se coloca independente das emoções contidas no processo. (CHAUÍ, 2003, p. 62). 

Padovani e Castagnola, (1990, p. 119) ressaltam que Platão acreditava que a 

virtude consistia na libertação das paixões a fim de priorizar o pensamento, uma vez que 

“Agir moralmente é agir racionalmente, e agir racionalmente é filosofar, e filosofar é 

suprimir os sentidos, morrer aos sentidos, ao corpo, ao mundo, para o espírito, o 

inteligível, a ideia”. 
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Descartes, com a frase "penso, logo existo", também atribui maior valor ao pensamento 

desvalorizando o conhecimento sensível. “O mundo dos sentimentos, das emoções, das 

paixões é desvalorizado por Descartes em campo prático, como a sensação o fora em 

campo teorético”. (PADOVANI e CASTAGNOLA, 1990, p. 291). Para ele, os estados 

da alma eram vistos como irracionais, portanto, era necessário combatê-los e destruí-los. 

Segundo Leite (2006) até o século XX predominou a ideia de que a razão deve 

dominar e controlar a emoção e que isso seria possível por meio dos mecanismos 

institucionais educacionais. Assim, essas representações tiveram importante papel nas 

escolas, principalmente, nos currículos e programas educacionais o que levou as 

instituições a privilegiarem os aspectos racionais e cognitivos no cotidiano escolar. 

O autor ressalta que na Pedagogia, concepções racionalistas e dualistas, têm 

caracterizado a aprendizagem como produto da inteligência formal, sendo desconsiderada 

a influência da dimensão afetiva. No caso da alfabetização, o grande desafio tem sido 

ensinar as habilidades de leitura e de escrita e, raramente, os educadores se preocupam 

em envolver o aluno nessas atividades, o que implicaria em um trabalho direcionado à 

dimensão afetiva do processo. 

No final do século XIX surge o movimento educacional conhecido como “Escola 

Nova” com o objetivo de propor novos caminhos à educação que, naquela época, já se 

encontrava em descompasso com o novo mundo que surgia. Conhecida como “pedagogia 

da existência”, seus ideais giravam em torno da criança. Esta passa a ser entendida como 

o centro do processo (pedocentrismo), e não mais como um “adulto em miniatura” ou um 

“adulto incompleto” e, por isso, precisava ser atendida de acordo com as especificidades 

infantis. Esse movimento foi impulsionado nos anos 1930, após a publicação do 

documento denominado “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” redigido em 1932. 

Assim, nova forma de se conceber o homem tem sido estudada. Este é visto como 

ser monista, na qual afetividade e cognição passam a ser entendidas como dimensões 

indissociáveis do mesmo processo. Vários teóricos apontam em suas teorias o papel da 

afetividade no processo de desenvolvimento humano e, consequentemente, no processo 

de aprendizagem, porém neste texto apresentamos as ideias de Freire (2002, 2003, 2004, 

2013).  
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A presente pesquisa foi realizada pelos integrantes do Grupo de Pesquisa em 

Educação Infantil e Formação de Professores (GRUPEIFORP), do Programa de Mestrado 

em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) da Universidade Nove de Julho 

(Uninove), sob financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e tem por objetivo apresentar e analisar aspectos referentes à 

dimensão afetiva na relação professor/criança pautando-se em algumas cenas observadas 

no cotidiano de escolas das redes pública e particular de Educação Infantil à luz do 

pensamento freiriano.  

Apesar de a obra de Paulo Freire não estar voltada, especificamente, para a 

educação da infância, é possível encontrar em muitos de seus textos, trechos nos quais a 

criança é trazida à tona. Entendemos que suas ideias possam iluminar o fazer pedagógico 

de qualquer professor, independentemente do nível de ensino no qual leciona. Freire é um 

dos autores que aponta, na totalidade de seus escritos, a indissociabilidade das dimensões 

afetiva e cognitiva no trabalho docente e, para nós, estudiosos da Educação Infantil, tal 

dimensão deve ser discutida e analisada com os professores de crianças pequenas.  

1. Aspectos Metodológicos 

A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa foi de cunho qualitativo. 

Optou-se por esta abordagem, pois ela envolve o levantamento de dados obtidos no 

contato direto do pesquisador com a realidade estudada, enfatizando mais o processo do 

que o produto. Segundo Minayo, (1995, p. 21); 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela 

se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

 

O procedimento de coletas de dados deu-se por meio de observação in loco em 

diferentes escolas de Educação Infantil da rede pública e particular de ensino localizadas 

na cidade de São Paulo pelas participantes do grupo de pesquisa acima mencionado. A 

observação, segundo Lüdke e André (1986) apresenta várias vantagens, pois, possibilita 

um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado. Entre elas, as 

autoras citam as seguintes: 1- a experiência direta é o melhor teste para se verificar um 
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fato; 2- o observador pode recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais para 

auxiliar na compreensão do fenômeno observado; 3- é possível se aproximar da 

“perspectiva dos sujeitos”, apreendendo os significados que eles atribuem à realidade e 

às suas ações; 4- as técnicas de observação para perceber aspectos novos de um dado 

fenômeno; 5- a observação permite a coleta de dados em situações nas quais outra forma 

de comunicação não possibilita. 

As integrantes do grupo são professoras e coordenadoras de Educação Infantil e 

professoras do curso de Pedagogia, portanto, as cenas apresentadas abaixo foram 

observadas no contexto da escola na qual trabalham. Logo após a observação, as cenas 

foram transcritas para que não houvesse esquecimento de qualquer detalhe. 

 

2. A dimensão afetiva na prática pedagógica de professores da Educação 

Infantil sob a perspectiva freiriana 

 

Atualmente, por motivos profissionais dos pais, muitas crianças passam a maior 

parte do tempo na escola e, por isso, esse espaço torna-se extensão do lar na qual elas 

aprenderão regras, valores, além de realizar outras atividades. O carinho e a atenção 

disponibilizados pela família (quando o são) devem continuar na escola.  

Os primeiros dias de uma criança na escola de Educação Infantil exigem que ela 

se adapte a situações novas que são totalmente diferentes daquelas encontradas em casa. 

Normalmente, no lar, elas convivem com poucas pessoas com as quais já estabeleceu um 

vínculo afetivo e têm um espaço no qual encontra seus pertences podendo explorá-los da 

forma que melhor lhe convier, pois, assim fora determinado pelos pais. 

Na escola, além de conviver com outras crianças e com vários profissionais, ela 

tem de se adaptar ao novo ambiente, aos brinquedos diferentes, às regras, à rotina. Tudo 

é novo para uma criança tão pequenina. Todas essas novidades podem ser enfrentadas de 

uma maneira prazerosa quando há a companhia de pessoas próximas a ela, porém longe 

delas, os pequenos podem sentir-se desamparados, sozinhos e com medo. 

Nesse sentido, Winnicott (1982), pediatra e psicanalista inglês traz contribuições 

importantes e aponta qual deve ser o papel da escola e dos professores de Educação 

Infantil. Para ele, quando uma criança passa dos cuidados maternos para a escola, essa 
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tem de continuar, na figura do professor, a propiciar um meio físico e a assistência 

corporal à criança, fato este que ecoa no desenvolvimento emocional. O professor precisa 

manter, fortalecer e enriquecer as relações pessoais das crianças com a família, 

apresentando um mundo de pessoas e oportunidades. O docente desempenha um papel 

importante na vida dos pequenos, pois, ao atender às necessidades da criança será 

idealizado como alguém muito importante fazendo com que elas se sintam seguras e 

busquem novas descobertas. Será que os docentes sabem da importância do seu trabalho 

junto às crianças de 0 a 5 anos? Algumas cenas abaixo parecem indicar que não. 

Apresentamos oito cenas dentre muitas vivenciadas no cotidiano de diferentes 

escolas públicas e privadas de Educação Infantil para que, em seguida, possamos analisá-

las à luz do pensamento freiriano. As quatro primeiras apontam atitudes negativas por 

parte dos docentes e, as quatro últimas, as positivas. Seguem as cenas. 

Cena 1 – “As professoras gritam com as crianças para que façam silêncio, 

reclamam muito da educação que elas trazem de casa, poucos são os momentos que as 

professoras demonstram atenção e afetividade”.  

Cena 2 – “Observamos uma professora enfurecida gritando com um aluno 

pequenino xingando-o e tomando-o bruscamente pelo braço”. 

Cena 3 – “O professor castigava um aluno colocando-o de frente para a parede e 

o humilhava diante das demais crianças”. 

Cena 4 – “A criança pintou o elefante de cor de rosa. A professora, gritando disse: 

“Você já viu elefante cor de rosa? Se achar me mostra”. A criança começou a chorar em 

soluços”. 

Cena 5 – “-----Por que você está chorando?  

---- Eu não sei fazer a lição.  

---- Mas é por isso que você está na escola, para aprender e eu vou ajudar você.” 

Cena 6 – “Prô, nós vamos aprender a ler, perguntou uma criança de 5 anos? 

  ---- Sim, vamos, mas acho que todos vocês já sabem. Querem ver? O que 

está escrito aqui? (a professora mostra vários rótulos de diferentes produtos e as crianças 

“leem” corretamente)”. 
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Cena 7 – “A professora pediu para as crianças dizerem palavras que elas 

conheciam, animais, brinquedos, objetos e ela ia fazendo uma lista com os nomes ditos” 

Cena 8 – “Observei a professora trabalhando os conteúdos de forma lúdica, 

usando os diferentes espaços da escola. As crianças adoraram” 

Diante das cenas apresentadas, reafirmamos que, para nós, a prática educativa é 

algo extremamente sério e que, com crianças de Educação Infantil, tal compromisso deve 

ser ainda maior, pois elas se encontram em idade na qual o desenvolvimento de forma 

geral ocorre muito rápido e, nossas atitudes poderão favorecer ou não esse 

desenvolvimento. Nesse sentido, corroboramos com Freire (2003, 47-48) quando ele 

aponta que a prática educativa, 

 

[...] é algo muito sério. Lidamos com gente, com crianças, 

adolescentes e adultos. Participamos de sua formação. Ajudamo-

los ou os prejudicamos nesta busca. Estamos intrinsecamente a 

eles ligados no seu processo de conhecimento. Podemos 

concorrer com nossa incompetência, má preparação, 

irresponsabilidade, para o seu fracasso. Mas, podemos, também, 

com nossa responsabilidade, preparo científico e gosto do ensino, 

com nossa seriedade e testemunho de luta contra as injustiças, 

contribuir para que os educandos vão-se tornando presenças 

marcantes no mundo. Em suma, ainda que não possamos afirmar 

que o aluno de professor incompetente e irresponsável é 

necessariamente incapaz e faltoso de responsabilidade ou que o 

aluno de professor competente e sério e é automaticamente sério 

e capaz, devemos assumir com honradez nossa tarefa docente, 

para o que a nossa formação tem que ser levada em conta 

rigorosamente. (FREIRE, 2003, p. 47-48) 

 

O autor é a favor de uma prática educativa que valoriza a dimensão afetiva, 

principalmente por ser o trabalho do professor uma especificidade humana. Nesta 

perspectiva, ressalta:  

 

[...] Como prática estritamente humana jamais pude entender a 

educação como uma experiência fria, sem alma, em que os 

sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser 

reprimidos por uma espécie de ditadura reacionalista [...] 

(FREIRE, 2004, p. 145).  
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Nós, integrantes do grupo de pesquisa acima mencionado, entendemos ser 

impossível trabalhar com crianças pequenas numa relação fria e distante na qual os 

sentimentos e as emoções não estejam presentes. As crianças, por necessidades próprias, 

estão sempre nos solicitando, pois necessitam de nosso apoio para sentirem-se seguras e 

confiantes.  

Freire aprendeu, enquanto criança, primeiro com seus pais e depois na escola, com 

a primeira professora, a sentir-se seguro e confiante. Na obra “Cartas a Cristina: reflexões 

sobre minha vida e minha práxis”, ele aponta trechos nesse sentido.  

 

Meu pai teve um papel importante na minha busca. Afetivo, 

inteligente, aberto, jamais se negou a ouvir-nos em nossa 

curiosidade. Fazia, com minha mãe, um casal harmonioso, cuja 

unidade não significava, contudo, a nivelação dela a ele nem a 

dele a ela. O testemunho que nos deram foi sempre o da 

compreensão, jamais o da intolerância. Católica ela, espírita ele, 

respeitaram-se em suas opções. Com eles aprendi, desde cedo, o 

diálogo. Nunca me senti temeroso ao perguntar e não me lembro 

de haver sido punido ou simplesmente advertido por discordar. 

(FREIRE, 2013, p. 62-63) 

 

Ressalta que foi com os pais que aprendeu, aos seis anos, as primeiras palavras, à 

sombra das mangueiras, com gravetos, seu giz; no chão, seu quadro-negro. Tais palavras 

eram relacionadas às experiências dele e não às de seus pais. Ao entrar na escola, aos seis 

anos, já sabia ler e escrever. O autor também reporta-se afetivamente à Eunice, sua 

primeira professora. 

 

Nunca me esqueço da alegria com que me entregava ao exercício 

que ela chamava de “formar sentenças”. Pedia, primeiro, que 

alinhasse, em uma folha de papel, tantas palavras quantas eu 

soubesse escrever e quisesse. Depois, que fosse com elas 

formando sentenças, cuja significação passávamos a discutir. Foi 

assim que, a pouco e pouco, fui fazendo a minha intimidade com 

os verbos, com seus tempos, seus modos, que ela ia me ensinando 

em função das dificuldades que surgiam. Sua preocupação 

fundamental não era me fazer memorizar definições gramaticais, 

mas estimular o desenvolvimento de minha expressividade oral e 

escrita (FREIRE, 2013, p. 63). 
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Diante dessas experiências, o autor ressalta que tanto em casa, com seu pais, 

quanto na escola, com Eunice, o convite fora para conhecer o mundo e, assim, ele não era 

reduzido a um “depósito vazio”, que devesse ser enchido de conhecimento. Segundo ele, 

a escola, na figura da primeira professora, não reprimiu sua alegria de viver. Porém ele 

esclarece que, tal alegria não foi o que prevaleceu durante os demais anos de sua 

escolaridade.  

Freire (2013, p. 64) lembra com carinho de Eunice, com quem aprendeu a “formar 

sentenças”, de Áurea e de Cecília, pois “[...] As demais escolas primárias por que passei 

foram medíocres e enfadonhas, ainda que de suas professoras não guarde nenhuma 

recordação má, enquanto pessoas”.  

Cecília Brandão, professora que Freire lembra com carinho, o ajudou, com 

paciência, a superar lacunas em sua escolaridade. Sem ela, dificilmente teria chegado ao 

Colégio Oswaldo Cruz, pois ela despertou nele, o gosto pela linguagem. Freire também 

faz menção aos professores José Pessoa e Moacir de Albuquerque. O primeiro sugeria 

leituras fundamentais e colocava à disposição seus livros; o segundo, era apaixonado pela 

docência, amoroso não apenas pela literatura, mas pelo ato de ensinar. Entendemos que, 

nasce aí, da relação afetiva em casa e com alguns professores, o germe dos conceitos, que 

mais tarde são discutidos em sua obra.  

Diante do exposto, perguntamos: Como se sentem as crianças mencionadas nas 

cenas 1 a 4? Coloquem-se no lugar delas. O que significa o ambiente escolar para essas 

crianças? E o professor, que “bicho” é esse? Como suportar um ambiente diante de tantas 

humilhações? 

Já, para as crianças que vivenciaram as cenas 5 a 8, a situação é muito mais 

confortável. Elas gostam do ambiente escolar, têm prazer em realizar as atividades, pois 

sabem que há alguém ao seu lado em quem pode confiar ajudando-as em suas 

necessidades. 

 O professor, com sua postura, é o elemento responsável para a aprendizagem da 

criança e do adulto. Nesse sentido, Freire (2003) ressalta que o professor deve apresentar 

qualidades que são indispensáveis à prática educativa, a saber: humildade (ausência de 

arrogância e de autoritarismo), amorosidade, coragem, tolerância, decisão, paciência e 

alegria de viver. 
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Para ele, a humildade nos leva a reconhecer que não somos os donos do saber, ou 

seja “ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo”. Sem humildade será impossível respeitar 

a criança, pois ela está longe do nosso nível de competência. Será? Tenho histórias que 

provam que não. Ao falar da humildade, o autor aponta que não devemos ser arrogantes 

nem nos utilizarmos do autoritarismo. A arrogância nos levar a achar que sabemos tudo 

e, portanto, as crianças só devem ouvir nossos ensinamentos; o autoritarismo, não dá 

margem para que nossas crianças possam opinar a respeito de determinadas situações.  

Outra qualidade importante é a amorosidade que, segundo Freire (2003), sem ela, 

nosso trabalho perde o significado. O autor afirma que a amorosidade não deve ser apenas 

ao aluno, mas ao processo de ensinar. A amorosidade pelo que fazemos nos impulsiona a 

ter coragem de lutar e de amar. 

A tolerância é outra qualidade, pois sem ela é impossível realizarmos um trabalho 

pedagógico sério. A esse respeito, a autor salienta que: “Ser tolerante não é ser conivente 

com o intolerável, não é acobertar o desrespeito, não é amaciar o agressor, disfarçá-lo. A 

tolerância é a virtude que nos ensina a conviver com o diferente. A aprender com o 

diferente, a respeitar o diferente” (FREIRE, 2003, p. 59). 

O autor aponta a importância de o professor respeitar os “saberes da experiência 

feito” dos educandos e aqui assinalamos que o mesmo deve ser priorizado com os 

pequenos da Educação Infantil. Tem-se de discutir com as crianças pequenas aquilo que 

elas já sabem e como tais saberes se relacionam com os conteúdos que serão abordados 

no espaço escolar. Deve-se trabalhar com aspectos vivenciados no cotidiano e refletir 

sobre eles. O ambiente escolar é o “[...] contexto de que-fazer, de práxis, quer dizer, de 

prática e de teoria”. (FREIRE, 2003, p. 106) 

Assim, o autor propõe uma educação problematizadora na qual a crítica da 

realidade está presente a todo o momento em contraponto a uma educação bancária que 

entende o homem como a-histórico, como uma tábula rasa na qual o professor é o detentor 

do saber. Além disso, ele ressalta que numa sociedade democrática e solidária as relações 

devem ocorrer de forma horizontal, ou seja, crianças e professores devem ouvir e escutar 

uns aos outros para que aprendam a falar entre si. O professor deve ter uma escuta atenta 

e crítica para que possa falar com a criança (FREIRE, 2003, 2004). 
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No caso da criança pequena que se encontra em processo de construção do 

conhecimento, a liberdade de expressão é fundamental. É por meio da curiosidade que o 

processo de aprendizagem flui e, respeitar os limites e a individualidade de cada uma 

torna-se necessário para que os pequenos se sintam seguros. Assim, o professor que 

assume a postura de dono do saber está cerceando a capacidade criadora da criança. A 

esse respeito, na obra “Pedagogia da autonomia” há uma passagem muito interessante na 

qual uma mãe aguça a curiosidade de seu filho. 

 

Numa madrugada, há alguns meses, estávamos Nita e eu, 

cansados, na sala de embarque de um aeroporto do Norte do país, 

à espera da partida para São Paulo num desses voos madrugadores 

que a sabedoria popular chama de "voo coruja". Cansados e 

realmente arrependidos de não haver mudado o esquema de voo. 

Uma criança em tenra idade, saltitante e alegre, nos fez, 

finalmente, ficar contentes, apesar da hora para nós 

inconveniente. 

Um avião chega. Curiosa a criança inclina a cabeça na busca de 

selecionar o som dos motores. Volta-se para a mãe e diz: "O avião 

ainda chegou". Sem comentar, a mãe atesta: "O avião já chegou". 

Silêncio. A criança corre até o extremo da sala e volta. "O avião 

já chegou", diz. O discurso da criança, que envolvia a sua posição 

curiosa em face do que ocorria, afirmava primeiro o 

conhecimento da ação de chegar do avião, segundo o 

conhecimento da temporalização da ação no advérbio já. O 

discurso da criança era conhecimento do ponto de vista do fato 

concreto: o avião chegou e era conhecimento do ponto de vista da 

criança que, entre outras coisas, fizera o domínio da circunstância 

adverbial de tempo, no já (FREIRE, 2004, p. 55-56, grifos do 

autor). 

 

 

Dessa forma, é instigando a curiosidade, oferecendo elementos e ouvindo as versões 

das crianças que cada vez mais elas vão se encantando pelo mundo. É do encantamento, 

da alegria de viver que os conhecimentos vão se incorporando, portanto, o papel do 

professor, é fundamental. 

Freire também reforça a importância da dialogicidade entre professor e aluno. 

Ressalta que o professor ao mesmo tempo em que sabe também desconhece muitas coisas 



309 

 

as quais aprende com seus alunos independentemente da idade. Quanto a isso há uma 

passagem que merece ser citada; 

 

[...] É no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na 

coerência entre o que faço e o que digo que me encontro com eles 

ou com elas. É na minha disponibilidade à realidade que construo 

a minha segurança, indispensável à própria disponibilidade. É 

impossível viver a disponibilidade à realidade sem segurança, 

mas é impossível também criar a segurança fora do risco da 

disponibilidade. (FREIRE, 2004, p. 135 - grifo do autor). 

 

 A criança pequena também ensina muitas coisas aos professores. Ensina que há 

uma linguagem adequada a ser usada para que ela entenda as perguntas que foram feitas; 

ensina que há um modo de falar com ela para que se sinta segura; ensina que está triste 

por diferentes motivos; ensina a empinar uma pipa e a rodar um pião, ensina o código de 

comunicação da comunidade na qual vive, enfim ensina a ler o mundo com os olhos de 

crianças pequenas. 

 Afinal, as crianças começam a falar palavras e, em seguida, frases e não as letras. 

Há uma passagem interessante em que Freire (2003, p. 109) diz o seguinte:  

 

[...] quando o neném chora e diz mamã, o neném estará querendo 

dizer: “Mamãe, tenho fome”, ou “mamãe, estou molhado”. Estas 

palavras com que os bebês começam a falar se chamam “frases 

mono-palávricas”, isto é, frases de, ou com, uma só palavra. Pois 

bem, se é assim que todos nós começamos a falar, como, então, 

no momento de aprender a escrever e a ler, devemos começar 

através de decoração de letras? (Grifos do autor) 

 

 Isso significa que não ensinamos as crianças a falarem, elas aprendem no mundo, 

no lar, na sociedade, na rua, no bairro, na escola, portanto, a fala é adquirida socialmente. 

A fala é anterior à escrita, “[...] assim como uma certa “escrita” ou o anúncio dela vem 

muito antes do que a gente chama escrita. E assim como é preciso falar para falar, é 

preciso escrever para escrever [...] FREIRE, 2003, p. 109). 
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 Dessa forma, Freire ressalta que o professor deve estimular as crianças para que 

falem e para que escrevam. Devemos elogiar as garatujas para que elas, sem medo, partam 

para a escrita convencional. 

Nesse sentido, o autor aponta que nossas relações com os educandos e, no nosso 

caso as crianças de 0 a 5 anos, exige que as respeitemos e que demanda que conheçamos 

as condições concretas do contexto no qual estão inseridas. Trata-se de um dever que a 

prática educativa impõe, pois somente assim saberemos como pensam, o que sabem e 

como sabem. Para tal, é necessário que estimulemos sua curiosidade, pois sem ela não há 

aprendizagem.  

Muitos pequenos vivem em condições materiais desfavoráveis, tais como 

precariedade de suas casas, deficiência nutricional, falta de atividades que proporcionem 

a leitura da palavra, o convívio com a violência e com a morte, além de outros fatores. 

Por que a escola insiste em não levar em consideração esses aspectos se eles marcam a 

maneira da criança ser criança? Se tais aspectos forem observados, ouvidos e conversados 

muita coisa seria diferente na escola. Talvez estejamos dando a única chance que a criança 

encontrou para falar de si.  

Para o autor, as possíveis dificuldades encontradas pelas crianças seriam 

minimizadas se a escola levasse em consideração a cultura de cada um, sua linguagem, 

seu modo de expressar o aprendido e seu saber fragmentado sobre o mundo. Trata-se de 

o professor ser coerente com a teoria e com a prática. 

Freire (2004) declara que a afetividade não o assusta e que não tem medo de 

expressá-la. Não separa seriedade docente de afetividade. Deixa claro que a severidade 

não torna ninguém melhor professor. Um professor pode e deve fazer uso da autoridade 

que lhe compete sem deixar de ser afetivo. Também aponta que a alegria não é inimiga 

da seriedade docente.  Uma aula pode ser totalmente descontraída, porém séria.  Nesse 

sentido, Freire (2004, p. 142-43) aponta: 

 

É preciso, por outro lado, reinsistir em que não se pense que a 

prática educativa vivida com afetividade e alegria, prescinda da 

formação científica séria e da clareza política dos educadores ou 

educadoras. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, 

capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, 

lamentavelmente, da permanência do hoje [...]. 
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 Com as crianças pequenas, significa que temos de respeitar as especificidades da 

infância, valorizar seus saberes, cuidar e educar valorizando o lúdico, o movimento, o 

corpo e as diferentes linguagens. Saber dizer “não pode” quando necessário, mas 

respeitando a criança, pois afetividade implica em respeito, criticidade quanto ao seu 

trabalho, ética, estética, bom senso, alegria e esperança. 

Como fazê-las passar da heteronomia para a autonomia? Ou seja, de um estágio 

no qual a criança se encontra sob a obediência dos adultos para, depois agir por conta 

própria dentro das regras estabelecidas por nossa sociedade? O professor promoverá essa 

passagem caso esteja atento às responsabilidades que possui como educador, uma vez que 

sua conduta pode perturbar ou auxiliar a criança. E isso começa logo cedo. 

Vimos, portanto, que Freire aponta em seus escritos nossas inquietações em 

relação às atitudes tomadas por alguns professores de Educação Infantil em relação à 

criança de 0 a 5 anos. Para que o processo de aprendizagem ocorra de maneira prazerosa 

e significativa a dimensão afetiva não pode ser ignorada. Nela encontra-se o escutar 

atento, a dialogicidade, o respeito, o querer bem ao educando. São elementos 

necessários e imprescindíveis a quem busca a educação e, principalmente, a Educação 

Infantil como meta profissional. 

Considerações finais 

 Este texto teve por objetivo discutir a dimensão afetiva na prática pedagógica de 

professores da Educação Infantil sob a perspectiva freiriana. Entendemos que, nos dias 

atuais, a escola de crianças pequenas não pode deixar de considerar a indissociabilidade 

entre as dimensões afetiva e cognitiva. 

A Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica, é entendida por 

educadores e pesquisadores como um momento primordial no desenvolvimento da 

criança, ajudando-a, inclusive na escolaridade futura. 

Busca fazer com que todas as crianças tenham acesso aos elementos que compõem 

sua cultura, enriquecendo o seu desenvolvimento cognitivo, físico e social. Ela 

compreende todas as modalidades educativas vividas pelas crianças pequenas na família 

e na comunidade, antes mesmo de atingirem a idade da escolaridade obrigatória 

(PROINFANTIL, 2005). 
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 Porém, as quatro primeiras cenas apresentadas no deixam muito apreensivas uma 

vez que as crianças têm sido colocadas em situações penosas, seja de escolarização 

precoce, falta de respeito, falta de compromisso por parte alguns educadores. Muitas 

escolas, principalmente, as particulares, estão alfabetizando as crianças de forma 

imperativa cada vez mais cedo. Ouvi recentemente a mãe de um garotinho de 3 anos de 

idade dizer: “Hoje a professora dele ficou brava comigo porque ele faltou”. Eu perguntei 

o motivo da braveza, no que a mãe respondeu: -----“Por que ele está sendo alfabetizado”. 

Fiquei perplexa e a mãe mencionou que ele utiliza um livro de 110 páginas no 

qual existem exercícios de prontidão, letras, numerais para serem grafados. Por mais 

que essa professora seja paciente, respeitosa com a criança, o componente afetivo fica 

prejudicado uma vez que não se respeita a criança como criança. Deve-se, portanto, 

discutir, em espaços de formação de professores, seja inicial ou continuada, as situações 

do cotidiano para que tais aspectos possam ser trabalhados na perspectiva freiriana da 

ação-reflexão-ação. 
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Resumo 

 

Com o propósito de firmar compromissos para a garantia do direito à educação básica 

com qualidade, o PNE Lei nº 13.005/2014, apresenta 36 estratégias que dizem respeito a 

elevação do nível de aprendizagem e da qualidade em todas as etapas e modalidades da 

educação básica.  Para atender ao que prevê a Meta 7, “fomentar a qualidade da educação 

básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos 

iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino 

médio,” este estudo apresenta uma reflexão sobre os processos educativos por meio da 

utilização das tecnologias digitais33 e analisa os desdobramentos da implantação da 

proposta curricular de CNT34 na educação Paulista. Para isso utilizou-se análise 

documental de dispositivos legais, artigos, teses, dissertações e de alguns dados empíricos 

sobre o tema proposto. 

 

 

Palavras chave: Currículo; Ensino; Qualidade; Tecnologias digitais 

INTRODUÇÃO 

 

O espírito do PNE/2014 para a próxima década propõe uma política de Estado de 

educação com o propósito de firmar compromissos para eliminação de desigualdades que 

são históricas no País. No entanto, a oferta de educação básica de qualidade para todos 

                                                             
33Conceito polissêmico que neste estudo refere-se a definição proposta por Kline (1995), “emprego de 

ferramentas, aparelhos, máquinas, dispositivos e materiais que objetivam uma ação deliberada e a análise 

de seus efeitos, envolvendo o uso de uma ou mais técnicas para atingir determinado resultado”. 

 
34 Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

mailto:lusivisv@hotmail.com
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apresenta-se como um grande e complexo desafio para o conjunto dos agentes que atuam 

no campo da educação, sobretudo nas escolas públicas.  

Neste contexto, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, define 

objetivos e metas para o ensino a serem efetivadas em todos os níveis da educação básica 

nos próximos dez anos. Para atender ao que prevê a meta 7, “fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos 

iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino 

médio”, o PNE apresenta 36 estratégias a serem consideradas pelos entes federativos. 

Dentre as estratégias delineadas para o cumprimento dessa meta, destacam-se: 

divulgar tecnologias educacionais e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que 

assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem; prover equipamentos e recursos 

tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar; estabelecer e 

implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação 

básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, 

respeitada a diversidade.  

Partindo dessa demanda, este estudo apresenta uma reflexão sobre os processos 

educativos por meio da utilização das tecnologias digitais e analisa os desdobramentos da 

implantação da proposta curricular de CNT na educação Paulista.  

Conforme revela o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nas 

duas últimas décadas, registram-se avanços no acesso, cobertura e melhoria da 

aprendizagem na educação básica. Contudo, cada escola e cada sistema tem uma 

realidade que deve ser examinada, tendo em vista a superação articulada de possíveis 

fragilidades encontradas. De modo geral, fomentar a qualidade da educação básica 

implica melhorias nos processos de organização e gestão do trabalho escolar, das 

condições de trabalho, da valorização, da formação e do desenvolvimento profissional de 

todos aqueles que atuam na educação.  

Desde a implantação do novo Currículo do Estado de São Paulo35 no ano de 2008, 

na rede pública de ensino, ensinar ciências com qualidade tem sido um grande desafio 

                                                             
35 Também intitulado de “proposta curricular” trata-se de um documento que norteia os conteúdos a serem 

desenvolvidos bimestralmente em cada disciplina nas escolas Estaduais de São Paulo. 
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para os especialistas da disciplina. Na Proposta Curricular de CNT do Ensino 

Fundamental, os conteúdos a serem trabalhados com os alunos já estão estabelecidos, 

cabendo ao professor apenas executá-los. Os temas propostos bimestralmente são em 

grande número para as quatro aulas semanais da disciplina, além de não acompanharem 

o livro didático.  

A esse respeito é oportuno apontar, que muitos desses materiais além de não 

possuírem relação com as diretrizes curriculares oficiais do Estado, mantêm uma estrutura 

programática e teórico-metodológica muito próxima das orientações curriculares 

veiculadas nos anos 70. Um modelo de ensino que apresenta a ciência como verdade 

absoluta e desvinculada do contexto histórico e sociocultural dos estudantes. Um 

referencial padronizado que ignora os conflitos e reproduz desigualdades educacionais. 

Tendo em vista a elevação do nível de aprendizagem e da qualidade no Ensino 

Fundamental, preconizadas e defendidas no PNE/2014, este estudo apresenta para 

consecução dessa meta, uma análise fundamentada em estudos de campo acerca da 

utilização das tecnologias digitais e das dinâmicas curriculares que favorecem 

aprendizagens significativas no ambiente escolar.   

 

1. As tecnologias digitais como instrumentos de ensino 

 

Nos últimos anos o uso das tecnologias digitais tem adquirido importância cada 

vez maior no dia-a-dia das pessoas e no desenvolvimento do ensino-aprendizagem nas 

escolas. Ao constatarmos essas ferramentas como uma grande aliada no processo 

educacional entende-se que a utilização de recursos como, vídeos, filmes, ambientes 

virtuais e colaborativos de aprendizagem no ensino de ciências, possibilita aos alunos que 

busquem novas formas de pensar, resolver situações e desenvolver a autonomia para 

resolução de problemas.  

Com as mídias digitais, de acordo com Thompson (1998), a informação e a 

comunicação passam a ser operadas de forma mais flexível. Neste sentido, o aprendiz 

deixa de ser o receptor passa a ser interativo, ou seja, aquele que antes era tido como 

passivo, agora é co-responsável pela compreensão da realidade que os cerca e pela 

elaboração de conhecimento.  

De acordo com Sá (2004), o auxílio de recursos digitais, permite ao aprendiz 

compreender melhor alguns assuntos, possibilita novas práticas pedagógicas e promovem 
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interatividade entre o aluno e determinado conhecimento. O trabalho do professor 

também é facilitado, uma vez que os conteúdos podem ser mostrados ou simulados mais 

próximos da realidade do que numa simples explicação oral ou uma explicação por meio 

de uma imagem estática.  

Macêdo & Voelzke (2014), defendem que vários recursos digitais podem ser 

utilizados em prol da melhoria do ensino, uma vez que a maioria dos professores enfrenta 

dificuldades em explicar os fenômenos abstratos e complicados, tais como os 

relacionados à física e astronomia, pois estes são difíceis de serem imaginados e 

visualizados.  

Para os autores, isso pode ser amenizado com a utilização de simulações, pois 

possibilitam aos alunos observarem a evolução temporal de vários fenômenos em um 

tempo relativamente curto, permitindo ainda a manipulação dos dados e repetição do 

experimento virtualmente a qualquer momento (MACÊDO, 2009; MACÊDO et al., 

2012). 

Outro aspecto a observar é que a tecnologia imprime um ritmo sem precedentes 

ao acúmulo de conhecimentos e gera profunda transformação quanto às formas de 

estrutura, organização e distribuição do conhecimento acumulado. Isso significa dizer que 

a capacidade de aprender terá de ser trabalhada não apenas nos alunos, mas na própria 

escola, como instituição educativa. 

Assim, conforme afirma Almeida (2007),  

 

O conhecimento trabalhado nas instituições escolares tanto pode 

ser um instrumento de emancipação humana decorrente de um 

currículo que se constrói na ação por meio de problematizações 

da realidade, como pode ser um instrumento de opressão e 

dominação fundamentado em um currículo padronizado e 

descontextualizado da realidade, o qual cria formas de controle 

social, reproduz desigualdades, ignora os conflitos sociais e 

encobre a desigualdade social.  

 

Prover equipamentos para a utilização pedagógica e incentivar seu uso no 

ambiente escolar é fundamental para alcançar resultados. Contudo, sua utilização por si 

só, não as torna educacional ou educativa, o uso deve ser estratégico. A estratégia se 

consolida ao integrar recursos digitais ao ambiente e à realidade dos alunos, constituindo-

se algo a mais com que o professor possa contar para realizar seu trabalho.  
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Dessa forma, a almejada troca professor-aluno que nunca se materializou 

plenamente na educação tradicional, torna-se viável a partir da interatividade dada a 

evolução das tecnologias digitais. 

 

2. Comunicação, Conhecimento e as Tecnologias digitais 

 

Comunicação e conhecimento são necessidades exigidas em todos os campos em 

que prevalecem as relações humanas. O processo da comunicação humana com 

finalidades educacionais transcende o uso de equipamentos e se consolida pela 

necessidade expressa de interlocução e de trocas comunicativas. (KENSKI, 2008). 

Nessa perspectiva, de acordo com a autora, a escola passa a ter um papel mais 

significativo na formação das novas competências, não necessariamente vinculadas ao 

mercado que domina a sociedade, mas que sejam capazes de produzir a união entre 

competências, informações e novos saberes. 

Para Brandão e Teixeira (2002), o acesso ao conhecimento é uma ação concreta 

na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso significa, entre outros 

aspectos, colocar o ser humano em contato com um ambiente rico em informações, 

interativo, cativante e desafiante; um ambiente que pode vir a se tornar um dos 

propulsores do desenvolvimento intelectual e social do homem, em especial se a escola 

atuar como um elemento ativo desse processo.  

Contudo, Barroqueiro et al (2009), afirmam que a defasagem na aprendizagem 

não será solucionada apenas com a inclusão das tecnologias digitais, mas também com o 

uso da comunicação reflexiva e dialógica. O educador incentivará o aluno “nativo digital” 

à habilidade de posicionar-se, de situar-se e de observar o próprio contexto do seu dia-a-

dia para que com isto ele se torne comunicativo, reflexivo e crítico, sendo esta crítica 

embasada na ciência através da teoria, dos experimentos, da ligação teoria-realidade e do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem das tecnologias digitais e no contexto da sociedade.  

Ainda que as propriedades e funcionalidades das tecnologias digitais contribuam 

para a flexibilidade do tempo e quebra de barreiras espaciais, seu uso permite realizar 

tanto as tradicionais formas mecanicistas de transmitir conteúdos, como explorar o seu 

potencial interativo e desenvolver atividades com base na reflexão e construção de 

conhecimento (ALMEIDA, 2007).  
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Nessa perspectiva, acrescenta Kenski (2008), a escola passa a ter um papel mais 

significativo na formação das novas competências, não necessariamente vinculadas ao 

mercado que domina a sociedade, mas que sejam capazes de produzir a união entre 

competências, informações e novos saberes. 

 

3. O Currículo de CNT do Estado de São Paulo frente aos desafios do novo decênio 

(2014-2024) 

 

”O Currículo de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT) do Estado de São 

Paulo implantado no ano de 2008 e apresentado em versão definitiva em 2010 para o 

Ensino Fundamental, foi planejado de acordo com a Secretaria Estadual de Educação, 

com o objetivo de assegurar uma base comum de conhecimentos e competências para 

todos os alunos, a fim de garantir-lhes o acesso aos mesmos saberes atualizados, 

significativos e valorizados pela sociedade. 

Assim, segundo São Paulo (2010), realizou-se levantamento do acervo 

documental existente e deu-se início a um processo de consulta a escolas e professores 

para identificar, sistematizar e divulgar boas práticas existentes nas escolas de São Paulo. 

Após esse processo, conforme afirma São Paulo (2010), a Secretaria Estadual da 

Educação (SEE) deu início a uma contínua produção e divulgação de subsídios que 

incidiram na organização da escola e em suas aulas. Assim, institui-se o novo “Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo”, um síncrono de documentos que norteiam os conteúdos 

a serem desenvolvidos em cada disciplina nas escolas. 

Um currículo que, sob o ponto de vista de São Paulo (2010), tem como princípios 

centrais: a escola que aprende; o currículo como espaço de cultura; as competências como 

eixo de aprendizagem; a articulação das competências para aprender; a contextualização 

no mundo do trabalho e a prioridade da competência de leitura e de escrita, passando 

inclusive, a ser responsabilidade também da disciplina de ciências.    

Nessa perspectiva, o currículo de CNT do Ensino Fundamental foi estruturado em 

torno de quatro eixos temáticos: Vida e ambiente, Ciência e tecnologia, Ser humano e 

saúde e Terra e Universo, passando a trabalhar com uma organização de conteúdos que 

são retomados em diferentes momentos ao longo currículo, com mudanças de abstração 

e profundidade de conceitos.  
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Por sua vez, cada eixo temático estrutura-se em subtemas que o professor deve 

desenvolver em um bimestre específico, sendo o último eixo trabalhado no ano letivo em 

uma determinada série/ ano, o primeiro a ser iniciado na série/ ano seguinte, conforme 

tabela abaixo:  

 

Estrutura Curricular do Ensino Fundamental  

Série/ Ano 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 

5ª série / 6º ano 
Vida e 

ambiente 

Ciência e 

tecnologia 

Ser humano e 

saúde 

Terra e 

Universo 

6ª série / 7º ano 
Terra e 

Universo 

Vida e 

ambiente 

Ciência e 

tecnologia 

Ser humano e 

saúde 

7ª série / 8º ano 
Ser humano e 

saúde 

Vida e 

ambiente 

Terra e 

Universo 

Ciência e 

tecnologia 

8ª série / 9º ano 
Ciência e 

tecnologia 

Ser humano e 

saúde 

Vida e 

ambiente 

Ciência e 

tecnologia 

 

Tabela 1: Eixos temáticos da proposta curricular de ciências da natureza e suas 

tecnologias desenvolvidos ao longo do ano letivo. 

 

Segundo São Paulo (2010), um currículo referenciado em competências, implica 

ponderar, além dos aspectos curriculares e docentes, os recursos cognitivos, afetivos e 

sociais dos alunos. Implica, pois, analisar como o professor mobiliza conteúdos, 

metodologias e saberes próprios de sua disciplina ou área de conhecimento, visando a 

desenvolver competências nos estudantes. 

No entanto, os conteúdos a serem desenvolvidos em cada eixo temático já estão 

pré-estabelecidos no currículo oficial, cabendo ao professor apenas “executá-los”, como 

se fossem “receituários rígidos” a serem cumpridos; desconsiderando a complexidade da 

escola e as especificidades de cada turma.  

Sobre essa contraditória “configuração curricular” é oportuna a observação de 

ROVAI (2010), 

 

A competência reside na engenhosidade do sujeito e não em sua 

capacidade de produzir cópias conformes. Há ineditismo e 
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particularidades na competência. Querer controlar isso 

mecanicamente seria cair de novo nas ilusões behavoristas. 

 

Nos encontros de formação continuada nas diretorias regionais de ensino e em 

reuniões pedagógicas da unidade escolar, a fala dos professores especialistas sobre a 

organização dos conteúdos de ciências é praticamente unânime: “Os temas pré- 

estabelecidos bimestralmente são em grande número para as quatro aulas semanais da 

disciplina”. “No 7° ano, junto com conteúdos extremamente extensos de serem estudados, 

são previstos 19 temas a serem desenvolvidos em um único bimestre”. “No 6º ano, foram 

inseridos conceitos como propriedades dos materiais, antes abordados no 9º ano, 

conteúdos esses, inadequados para a maturidade intelectual desse público, pois 

necessitam de conhecimentos anteriores que estes alunos não têm”. “Para o 8º ano, o 

currículo oficial elenca cinco sistemas humanos a serem trabalhados, também em um 

único bimestre, o que é inviável, quando se pretende desenvolver uma trabalho de 

qualidade”.  

No entendimento de grande parte dos professores de ciências, o grande número 

conteúdos propostos, sugere que determinados conceitos devam ser tratados com pouca 

profundidade, o que na visão desses profissionais, acarreta uma série de desigualdades 

educacionais, pois é impraticável dar conta de todos os temas estipulados bimestralmente, 

quando se almeja produzir aprendizagens significativas.  

Os conteúdos dos livros didáticos, em grande parte, também não acompanham a 

proposta curricular. Os alunos recebem o livro de acordo com o respectivo ano/ série em 

que se encontram, mas os temas propostos no currículo oficial a serem desenvolvidos 

encontram-se nos volumes da série/ano diferente da que estão cursando, inviabilizando 

quase que completamente seu uso.  

No 7º ano, por exemplo, introduziu-se o conceito de Astronomia, embora de um 

modo geral, os alunos se interessarem muito pela temática, os livros de Ciências sugeridos 

pelo PNLD e disponibilizados para adoção das escolas, não abordam esse conteúdo nos 

volumes da série/ano em questão. No 9º ano a situação não é diferente. Foi inserido para 

este ano de escolaridade parte do estudo do corpo humano, conteúdos estes, também 

presentes em livros didáticos da série/ano anterior, ou seja, no 8º ano. Há também o 

agravante de que os livros didáticos disponibilizados pelo PNLD, para adoção do 

professor, não abordam o eixo temático “Ciência e Tecnologia”, com a mesma 
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perspectiva de desenvolvimento de habilidades e competências indicadas na proposta 

curricular. 

Em meio a esse descompasso de singularidades, os professores acabam por 

desenvolver seu trabalho em sala de aula a sua maneira: alguns acreditam que devem dar 

conta de tudo que é determinado pela Secretaria Estadual de Educação e organizam seu 

trabalho através de “mapas de relevância”, ou seja, trabalham com maior ênfase os 

conteúdos que consideram mais importantes para a formação do aluno, enquanto que os 

considerados menos relevantes são tratados resumidamente. Outros acreditam que devem 

respeitar o tempo de aprendizagem do aluno. Seguem as diretrizes apontadas no 

documento, mas dada a demanda de temas, conseguem dar conta apenas do que é 

proposto somente para um ou dois bimestres. Há também, aqueles que trabalham o que 

na concepção deles será melhor para o aluno, fazendo parte do currículo ou não.  

Mediante a análise de relatos dos professores obtidos em teses, dissertações e em 

diversos momentos do cotidiano escolar, presume-se não haver entre esses especialistas, 

uma unanimidade no cumprimento do currículo de CNT, uma vez que dentro de uma 

única instituição, encontram-se diferentes concepções e posicionamentos sobre o 

programa da disciplina. A ausência de discussões e de uma efetiva mobilização nas 

escolas para a implantação da proposta curricular gerou diferentes interpretações sobre o 

desenvolvimento dos conteúdos e uma série de desconfortos por manter os professores à 

margem da elaboração.  

Por outro lado, o incentivo financeiro oferecido pelo governo em função dos 

resultados obtidos no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo (SARESP), interfere na eficácia do monitoramento da proposta curricular, pois 

além de não apresentar uma finalidade única e tornar-se um mecanismo de controle da 

prática docente, acaba pautando o conteúdo a ser ensinado nas escolas e exclui uma série 

de dimensões fundamentais da formação do estudante. 

Portanto, não há em uma base comum de conhecimentos e competências a 

garantia de um ensino de qualidade. É preciso a princípio, definir quais competências e 

habilidades um estudante deve ter para atuar num mundo em transformação e alcançar 

nos seus ciclos escolares, futuros trabalhos e aprendizagens que se totalizem nas ações da 

vida cotidiana.  A posteriori, pensar sobre o tipo de educação que se pretende ofertar a 

estes alunos. Quem são os professores? Qual a sua formação inicial? Quais as condições 

concretas de formação continuada recebida por estes docentes? Que tipo de formação 
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necessita para se adequarem às necessidades inerentes da profissão? Quais conhecimentos 

e metodologias serão adotados para oportunizar a todos os estudantes um 

desenvolvimento igualitário e de qualidade? 

Por certo as considerações aqui explicitadas não esgotam a tão debatida qualidade 

na educação básica. Conforme Vieira (2006), cabem aos formuladores de política e aos 

gestores concentrarem esforços para se fazer chegar às escolas os instrumentos de 

operacionalização do ensino e da aprendizagem. Esta tarefa sem trégua está posta para 

todos. A ela não podem se furtar a (s) políticas (s) e a gestão da educação básica.  
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Resumo 

O artigo pretende contribuir com as discussões sobre o Plano Nacional de Educação 

(PNE), um documento que coloca novos desafios às escolas, gestores escolares e 

professores, sobretudo na implementação da gestão democrática da educação. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, ratifica o princípio da gestão 

democrática da educação básica, segundo o art. 206 da Constituição Federal de 1988. 

Neste contexto o PNE assegura a efetivação da gestão democrática da educação, que 

pressupõe a participação efetiva de toda comunidade escolar – famílias, professores, 

alunos e funcionários, na discussão, elaboração e execução de todos os aspectos da gestão 

escolar (administrativa, pedagógica e financeira), destacando a importância da construção 

coletiva do projeto político-pedagógico. Entendemos que não há construção da cidadania 

sem participação democrática de todos os atores sociais envolvidos com a escola. 

 

Palavras - chave: gestão democrática, educação, escola pública, cidadania. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

 Considerando que o Plano Nacional de Educação (PNE), é um documento que 

coloca novos desafios às escolas, gestores escolares e professores, sobretudo na 

implementação da gestão democrática da educação, cabe ressaltar tal gestão nas 

mailto:araujo.vanda.ap@gmail.com
mailto:tavares.lusofona@gmail.com
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instituições educativas e nos sistemas de ensino é um dos princípios constitucionais 

garantidos ao ensino público. Segundo Saviani (2014): 

 

É importante considerar que esse novo plano impõe exigências 

imediatas para as instâncias federativas. A União é incumbida, 

pelo artigo 13, de instituir, em lei específica, após 2 anos de sua 

publicação, o Sistema Nacional de Educação. Em relação aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios a mesma lei os obriga a 

elaborar, no prazo de um ano, os respectivos planos de educação 

e, no prazo de dois anos, a aprovar leis específicas disciplinando 

a gestão democrática da educação pública. (p 02).  

 

A mais recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, 

caminha em direção à inserção da gestão democrática e da autonomia da educação básica, 

embora, segundo alguns educadores, de forma muito tímida e, de certa forma, não 

implantando determinadas mudanças conquistadas na promulgação da Constituição 

Federal/1988, também chamada de Constituição “cidadã”. 

Neste contexto, o PNE reforça o princípio da gestão democrática da educação, que 

já é garantida por marcos legais, por meio da normatização desse princípio constitucional 

em leis específicas, pelos entes federativos e a concretização de dispositivos 

fundamentados que garantem a participação das famílias, alunos, funcionários, 

professores, assim como da comunidade local, na discussão, elaboração e execução de 

planos de educação e projetos político-pedagógicos das unidades escolares e no exercício 

da construção da autonomia dessas instituições em associação com os sistemas de ensino. 

 Nessa esteira, o PNE corrobora os preceitos constitucionais e estabelece a gestão 

democrática da educação como uma das mais importantes bases efetivas para a 

transformação da educação nacional. Assim, a gestão democrática concebida como 

espaço de construção coletiva e deliberação, deve ser celebrada como o fortalecimento da 

participação efetiva dos atores envolvidos na unidade escolar e nos processos educativos, 

levando-se em conta a melhoria da qualidade da educação e de aprimoramento das 

políticas educacionais, como políticas de Estado. 

 O Plano Nacional de Educação toma como uma de suas estratégias exibir por 

intermédio de alguns exemplos bem sucedidos em todas as regiões brasileiras, que a 

participação da família no cotidiano escolar faz a diferença. Além de aumentar o interesse 

dos filhos nos estudos, o envolvimento das famílias com a construção e execução dos 

projetos políticos pedagógicos, a fiscalização de recursos destinados a programas de 
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acompanhamento da agenda escolar contribuem para a melhoria de qualidade da 

educação. 

 

2-  PNE: LEGITIMAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E DA AUTONOMIA 

NA ESCOLA PÚBLICA 

 

 A gestão democrática da educação tem como meta envolver os sistemas e as 

instituições educativas e de considerar os níveis de ensino, as etapas e as modalidades, 

bem como as instâncias e mecanismos de participação coletiva. Um de seus pressupostos 

é a definição de conceitos como autonomia, democratização, descentralização, qualidade 

e, especificamente, a participação, conceitos que devem ser debatidos coletivamente para 

aprofundar a compreensão e gerar maior legitimidade e concretude no cotidiano da escola.  

 Compreendemos que o PNE é um documento que se propõe a ratificar a 

democratização da gestão educacional e escolar (administrativa, pedagógica e financeira), 

destacando, entre outros mecanismos de participação e decisão da escola, a importância 

do projeto político-pedagógico e o redimensionamento do papel do Conselho Escolar.  

 O fortalecimento dos Conselhos Escolares e Colegiados, a efetivação de uma gestão 

financeira participativa e transparente contribuirá para uma progressiva autonomia das 

unidades escolares, promovendo o fortalecimento do papel da escola pública e gratuita na 

oferta de uma educação básica de qualidade. Ao discutirmos o papel dos Conselhos 

Escolares e Colegiados e sua relevância no processo de gestão democrática, em especial 

a gestão financeira da escola, faz-se necessário conclamar que essa é uma conquista 

histórica, sobretudo no que diz respeito ao fato de os Conselhos possuírem caráter 

deliberativo. 

 Consideramos que junto à discussão sobre a necessidade e importância dos 

Conselhos, a questão financeira da escola assumiu também grande centralidade no âmbito 

das discussões educacionais, tendo em vista que a implementação de projetos 

participativos, idealizados e discutidos pela comunidade escolar, passa a exigir que a 

escola construa sua autonomia na gestão dos recursos a ela destinados. 

 A partir da década de 1980, a autonomia faz parte da agenda de discussão de 

professores, gestores, pesquisadores, governos, partidos políticos, entre outros. Ao 

defendermos a autonomia da escola, estamos defendendo que a comunidade escolar tenha 

liberdade para, coletivamente, escolher os gestores escolares, além de pensar, discutir, 
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planejar, construir e executar o seu projeto político-pedagógico, compreendendo que 

neste está contido o projeto de educação e de escola almejado por todos os atores 

envolvidos. 

 A autonomia, no entanto, não é dada ou decretada. Autonomia é uma construção 

que se dá nas lutas diárias que são travadas com os pares, nos espaços em que estes atuam. 

Desta maneira, a construção da autonomia, em especial a autonomia escolar, empreende 

muita peleja e empenho de todos aqueles que estão inseridos nos processos educativos. 

Sari e Luce (2000), ao discutirem sobre a luta pela autonomia das instituições escolares, 

ressaltam que: 

 

O movimento pela maior autonomia das escolas corresponde, em 

parte, a uma demanda dos professores e das comunidades para 

que o projeto pedagógico, a estrutura interna e as regras de 

funcionamento da unidade escolar possam ser constituídos mais 

coletivamente e com maior identidade e responsabilidade 

institucional. Essa demanda encontra também respaldo na noção 

de sistemas de ensino, que compreende os órgãos administrativos 

e normativos comuns e um conjunto de unidades escolares 

autônomas. (p.344). 

 

 

Nesse sentido, Barroso (1996) nos convida a adoção de uma perspectiva crítica no 

estudo da autonomia da escola, isto é, nos obriga, por isso, a distinguir as várias lógicas 

presentes no processo de devolução de competências aos órgãos de gestão da escola, 

separando dois níveis de análise: a autonomia decretada e a autonomia construída. 

A autonomia decretada está fundamentada num registro científico-pedagógico 

buscando a legitimação das medidas implantadas, a partir dos resultados da investigação 

sobre as “escolas eficazes” e num registro político-gestionário no qual se busca 

legitimação “nas leis do mercado” e nas “técnicas de gestão empresarial”. Apesar do 

esforço de racionalização deste modelo e o empenho de seus promotores, a análise das 

práticas vem demonstrando que os objetivos ora descritos sobre a “eficácia” e “qualidade” 

da escola, estão longe de ser adquiridos por não levarem em consideração as 

características peculiares de cada escola e ou comunidade.  

Entretanto, a autonomia construída tende a emergir da confluência de várias 

lógicas e interesses, sendo estes políticos, gestionários, profissionais e pedagógicos, 

resultando desta articulação a autonomia da escola que se afirmará como a expressão da 
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unidade social, isto é, um conceito construído social e politicamente, pela interação dos 

diferentes atores que compartilham o espaço escolar e que poderão regulamentar a 

partilha de poderes e a distribuição de competências entre os diferentes níveis de 

administração. 

 Neste caso, a imposição de normas-padrão de eficácia e de 

eficiência, como base da concessão de uma maior “autonomia” às 

escolas, constitui não uma alternativa à racionalização 

burocrática que supostamente se pretende eliminar, mas, 

simplesmente, a sua “modernização”. (BARROSO, 1996, p.11). 

 

Nesta perspectiva de autonomia da escola, entendida como autonomia construída, 

há de se contar com a participação na tomada de decisões democráticas de todos os 

funcionários que exercem suas atividades na escola e, principalmente, das famílias dos 

alunos, que devem ser vistos, tanto como cidadãos que possam reclamar um serviço 

público de qualidade que a escola assegura aos filhos, quanto como parceiros da escola. 

É nesse sentido que o pensamento de Freire (1997) tem lugar. Segundo ele, a 

autonomia é fundamental para a construção de uma sociedade democrática e para criar 

condições de participação política, nas quais as pessoas tenham vez e voz, digam o que 

desejam e qual o modelo de sociedade que desejam, quer do ponto de vista individual 

quer coletivo. 

Segundo Freire (1997), a prática da autonomia só encontrará adequada expressão num 

contexto em que o oprimido tenha condições de pensar sobre as questões que nos cercam, 

ser autônomo naquilo que faz, descobrir-se e conquistar-se como sujeito e como ator da 

sua própria história. 

Nesse sentido, a construção de relações democráticas que incentivem a participação 

de todos os que se relacionam na escola, só se dará com base na igualdade de condições, 

propiciando níveis democráticos de participação, na formação de alianças que construam 

um sentimento de pertença que possa traduzir-se em resultados concretos.  

 

3- PNE: PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO EM, PARA E PELA 

CIDADANIA. 

 

Quando falamos em uma educação em cidadania, primeiro temos que defini-la no 

sentido de sabermos de que cidadania está se falando? Como adverte Benevides (1996), 

apesar de a cidadania ser na atualidade, uma ideia em expansão, a ação política continua 
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desvalorizada e o “cidadão” pode ser visto apenas como contribuinte,  consumidor, 

reivindicador de benefícios individuais ou corporativos, e não do bem comum.  

Mas, antes de discutirmos o que é educar em, para e pela cidadania, devemos nos 

perguntar: o que é cidadania? Como sugere Gadotti (2008), cidadania é, essencialmente, 

consciência de direitos e deveres e exercício da democracia: direitos civis, como 

segurança e locomoção; direitos sociais, como trabalho, salário justo, saúde, educação, 

habitação, etc. direitos políticos, como liberdade de expressão, voto, participação em 

partidos políticos, sindicatos, etc. Não é possível o exercício da cidadania sem 

democracia.” 

 Freire (1997) situava o conceito de cidadania no contexto de uma sociedade nova, 

radicalmente democrática, associando cidadania e autonomia. “O respeito à autonomia e 

à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um fator que podemos ou não 

conceder uns aos outros” (FREIRE, 1997, p.66). 

 É nesse contexto que a efetivação do PNE, além de estimular todas as redes de 

educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associação de 

pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas 

escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio 

das respectivas representações, também legitima a construção de participação cidadã de 

todos os atores envolvidos no espaço escolar (...) a um projeto comum e coletivo e que 

explicite o compromisso com a formação do cidadão. (ANSARA; SILVA, 2012, p.102). 

Nessa linha, entendemos que o PNE tem como uma de suas estratégias incentivar 

a participação e a consulta dos profissionais da educação, alunos e as famílias na 

formulação dos projetos político-pedagógicas, currículos escolares, planos de gestão 

escolar e regimentos escolares, assegurando a participação das famílias na avaliação de 

docentes e gestores escolares.  

Por tanto, interpretamos que o PNE se traduz num documento que reforça a 

perspectiva de uma educação em, para e pela cidadania que nasceu no Brasil, no final da 

década de 80, a partir de um movimento educacional sólido, sendo acompanhando por 

uma particular corrente pedagógica. Segundo Gadotti (2008) 

Esse pensamento e prática, sem particularizar suas contradições, 

caracterizam-se pela democratização da educação, gestão 

participativa, escolha democrática na escolha dos dirigentes 

escolares, democratização do próprio Estado, autonomia da 

escola e a sua avaliação permanente. Foi no interior deste 
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movimento, que surgiu no país o que é chamado hoje de Escola 

Cidadã. (p.66). 

 

Desta feita, a Escola Cidadã, segundo Freire (1997), é aquela que se assume como 

um centro de direitos e de deveres. O que a caracteriza é a formação para a cidadania. 

Entretanto, para que esta se efetive faz-se necessário que o poder público garanta sua 

manutenção, repassando os recursos financeiros diretamente para a sua direção 

democraticamente eleita, assessorada por um colegiado representativo da comunidade 

escolar, tendo em vista que a escola elabore e execute, com autonomia, o seu projeto 

político pedagógico. “A alternativa estaria numa escola estatal quanto ao financiamento, 

comunitária e democrática quanto à gestão e pública quanto à destinação” (GADOTTI, 

2008, p.72) 

Numa perspectiva ambiciosa, a Escola Cidadã pode contribuir para a criação de 

uma convivência democrática, com autonomia, motivando a participação de todos, 

aceitação da liberdade, concebendo a cidadania como uma cidadania ativa, como assegura 

Benevides (2004): “Cidadania ativa é aquela que institui o cidadão como portador de 

direitos e deveres, mas essencialmente participante da esfera pública e criador de novos 

direitos para abrir espaços de participação” (p.46). 

Numa perspectiva freireana, a construção de uma educação em, para e pela 

cidadania tem por objetivo muito mais que alfabetizar, mas humanizar e conscientizar o 

sujeito como autor e construtor de sua própria história. Talvez seja este o sentindo mais 

exato da alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha de 

sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historiciazar-se. (FREIRE, 1987, P.10).  

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para ampliar a gestão democrática, o PNE – Plano Nacional de Educação - prevê um 

prazo de dois anos para que toda a rede de educação Básica constitua ou fortaleça grêmios 

estudantis e associações de pais. 

Nesse sentido, pensar na efetivação da democratização da gestão educacional e 

escolar (administrativa, pedagógica e financeira) e na autonomia da escola, em especial 

da escola pública, implica estimular os alunos, professores, as famílias, gestão e 

coordenação, todos os atores sociais envolvidos com o cotidiano escolar, numa 
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participação como mediadores que a nova proposta de educação exige e não como meros 

expectadores. 

O PNE vem reforçar o princípio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN – Lei n. 9394/1996), em seu artigo 12 (inciso I), prevê que, respeitadas as 

normas comuns e as de seu sistema de ensino, as escolas terão a incumbência de elaborar 

e executar sua proposta pedagógica, o que ocorre por meio do projeto político-pedagógico 

(PPP). 

Nesta perspectiva, o documento propõe um novo horizonte de possibilidades na 

caminhada, do cotidiano escolar, imprimindo uma direção, tendo em vista o tipo de 

educação que se almeja e de cidadão que se deseja formar. 

Entendemos que o projeto da Escola Cidadã, possa ter este novo horizonte, a 

construção deste projeto apresenta argumentos a favor da escola pública, mas também 

popular, no que diz respeito à universalização da educação básica de qualidade. Como 

aponta Azevedo (2000), em seu artigo “Escola Cidadã: Desafios, Diálogos e Travessias”: 

o Projeto da Escola Cidadã, enquanto um novo modelo de educação, além de promover 

uma educação de qualidade formadora de sujeitos éticos e solidários, também possibilita 

o exercício democrático do orçamento participativo. Após relatórios apresentados 

percebe-se uma diminuição relativa nos gastos com atividades-meios e um aumento 

acelerado dos gastos com atividades-fins.  E ainda adverte:  

 

Podemos a firmar com convicção que a Escola Cidadã é, na 

atualidade, uma afirmação concreta, uma   alternativa real de 

construção de uma escola pública com qualidade social, 

formadora de uma ética solidária, de uma consciência da 

possibilidade de resgatar relações auto-sustentadas e interativas 

entre os meios de sobrevivência humana e a natureza, ao mesmo 

tempo, uma escola do nosso tempo, competente na interação com 

a contemporaneidade científica e tecnológica e formadora de 

sujeitos emancipados e autônomos, capazes de pavimentar o 

futuro individual e coletivo .(AZEVEDO 2000, p. 10). 

 

 

Para Romão (2008) o Projeto da Escola Cidadã, é efetivamente, uma alternativa 

pedagógica socialista, isto é, uma proposta emancipadora em oposição a um modelo de 

escola hegemônica. Este projeto visa capacitar e potencializar o aluno, para que ele seja 
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capaz de interpretar e apropriar-se da realidade, além de prepará-lo para participar de sua 

construção social, isto é, sujeito da sua própria história.  

O Movimento da Escola Cidadã representa uma força real de reagir às ameaças 

das políticas neoliberais, além de “uma esperança de construção da educação necessária 

para um “outro mundo possível” (Gadotti, 2008, p.112). 

 Nesta perspectiva concebemos que a efetivação do PNE, aponta para um processo 

de emancipação na construção de uma convivência democrática não somente no cotidiano 

escolar, mas na sociedade como um todo. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como finalidade discutir as metas do Plano Nacional de Educação 

considerando as metas para a educação à distância, visto que o documento publicado em 

2014, com vigência até 2024 não faz menção a EAD. Diante do exposto cabe refletir se 

todas as metas sobre a EAD, publicadas no PNE em 2001 foram contempladas, conforme 

documento, caso não tenham sido, por que o documento atual em sua vigência decenal 

não faz alusão à educação à distância? Considerando-se a grande expansão do 

atendimento educacional nessa modalidade de ensino, principalmente em cursos 

superiores, a Unesco recomenda aos governos e aos poderes legislativos de seus países 

membros, que formulem políticas públicas que permitam aproveitar o potencial das 

tecnologias de informação e comunicação – TIC’s. Ao reformular as políticas públicas o 

poder público estará incentivando o desenvolvimento de programas de educação à 

distância em todos os níveis e modalidades de ensino e ao mesmo tempo ampliando o 

conceito desta possibilitando reflexões sobre melhorias na educação. Portanto pretende‐

se neste trabalho discutir o Plano Nacional de Educação (2001) e as metas para Educação 

à distância, considerando que o PNE (2014-2024) vigente não estabelece relação ou 

ponderações sobre as metas apresentadas sobre a educação à distância no plano anterior. 

Palavras-chave: Educação à distância, Plano Nacional de Educação, Metas. 
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A educação no Brasil tem duas configurações: a educação presencial e à distância. 

Os cursos presenciais trazem características específicas, encontros de alunos (as), 

professores em ambientes, horários definidos pelas instituições de ensino, conhecidos por 

salas de aula, enquanto nos cursos à distância os sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem ocupam diferentes espaços virtuais, considerando a evolução das 

ferramentas tecnológicas como pressupostos para o avanço e atendimento de diferentes 

cursos em tempos e espaços diferentes. 

Segundo Ivônio Barros Nunes (1994) a educação à distância constitui um recurso 

de incalculável importância para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais 

efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos 

em decorrência da ampliação da clientela atendida. Isso é possibilitado pelas novas 

tecnologias nas áreas de informação e comunicação que estão abrindo novas 

possibilidades para os processos de ensino-aprendizagem à distância. 

O presente texto tem por objetivo discutir o Plano Nacional de Educação (2001) 

e as metas para educação à distância, considerando que o PNE (2014-2024) vigente não 

estabelece relação ou ponderações sobre algumas metas apresentadas sobre a educação à 

distância no plano anterior. 

 A educação à distância, pressupõe que o ato de educar e aprender se dão em 

lugares e em tempos diferentes, ou seja, o discente está separado fisicamente do docente 

e a mediação acontece com o apoio de tecnologias que permitirão a comunicação entre 

professor e aluno e entre alunos e alunos. 

 Mesmo após a publicação de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 

nº 9394/96, que considerou a educação a distância uma das modalidades de ensino do 

país, esta quase não era reconhecida, apresentando pouca credibilidade aos olhos de 

educadores e da sociedade, mas atualmente vem ganhando muitos adeptos devido à 

facilidade de acesso, ou seja, de qualquer lugar e em qualquer tempo há possibilidades 

para o estudo. E isso é um fenômeno mundial.  

 A educação à distância pode ser oferecida no ensino médio, superior, formação 

continuada. É mais indicada para adultos, principalmente por este possuírem uma 

experiência de aprendizagem já consolidada. 

 Segundo José Moran (2011) a modalidade à distância vem sofrendo modificações, 

de uma modalidade de ensino compreendida como complementar a formação, para uma 
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formação mais especifica; entendida como uma possibilidade que concilia espaço e 

tempo, estudo e trabalho. Assim a EAD,  

 

[...] está modificando as formas de ensino e aprendizagem 

inclusive, as presenciais que utilizarão cada vez mais 

metodologias semipresenciais, flexibilizando a necessidade de 

presença física, reorganizando os espaços e tempos, as mídias, as 

linguagens e os processos. EAD tem significados muito variados, 

que respondem à concepções e necessidades distintas. 

Denominamos EAD à educação continuada, ao treinamento em 

serviço, à formação supletiva, à formação profissional, à 

qualificação docente, à especialização acadêmica à 

complementação dos cursos presenciais (MORAN, 2011, p.67). 

 

 Mesmo com as alterações sentidas nos processos de ensino e aprendizagem 

identificamos ainda, que muitos dos alunos que optaram por essa modalidade de ensino 

encontram dificuldades de várias naturezas no uso e apropriação das ferramentas do 

ambiente virtual de aprendizagem. Essas dificuldades estão relacionadas com o uso da 

ferramenta tecnológica, acesso à internet, comunicação, relação professor-aluno, aluno-

aluno, administração do tempo de estudos, prazos e organização pessoal. 

Houve um aumento de alunos matriculados em EAD, não só no Brasil, cujo censo 

de educação à distância da ABED, 2013, aponta a existência de cerca de 4.044.315 alunos 

matriculados em cursos EAD: 

 

 

(fonte: Censo EAD – ABED, 2013) 
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A partir desse aumento a Unesco recomendou aos governos e aos poderes 

legislativos dos diferentes países membros, que formulassem políticas públicas para 

aproveitar o potencial das tecnologias de informações e comunicações, as TIC’s, para a 

ampliação do oferecimento de vagas e melhoria da qualidade da educação de países em 

desenvolvimento. 

 Ao reformular as políticas públicas há um incentivo do poder público para o 

desenvolvimento de programas de EAD, em todos os níveis e modalidades de ensino ao 

mesmo tempo em que permite ampliação do conceito desta modalidade de ensino e, 

criam-se possibilidades de reflexões sobre as melhorias no ensino nesta modalidade.  

 De acordo com Moran (2011) um país do tamanho do Brasil só conseguirá superar 

a defasagem educacional por meio o uso de novas tecnologias e da possibilidade de 

flexibilidade dos tempos e locais de aprendizagem. 

Mesmo com terreno favorável e indicando horizontes de ampliação e 

fortalecimento da educação à distância, no mundo, o Plano Nacional de Educação 

publicado em 2014, não aborda em suas dez metas como diretrizes para a melhoria da 

educação a educação à distância, dentre as principais metas estão a erradicação do 

analfabetismo, a formação continuada dos professores e ao mesmo tempo a valorização 

dos docentes; mas nenhuma menção explícita a EAD, diferentemente do Plano aprovado 

em 2001, pela LEI 10.172/2001 que, abordava a EAD no capítulo 6 e estabelecia metas, 

diretrizes, objetivos para a implementação dessa modalidade de ensino, no país. A atual 

legislação não considera a educação à distância em suas diretrizes, nem em suas vinte 

metas. 

 

Análise dos Planos Nacionais de Educação 

 

 Historicamente identificamos que as discussões sobre a existência de um Plano 

Nacional de Educação, remontam à criação do Conselho Nacional de Educação, em 1931 

e, com o Manifesto dos Pioneiros em 1932 o debate ganha impulso e destaque.  

 Na constituição de 1934 (art.150) verifica-se que caberia à União fixar o Plano 

Nacional de Educação, sob responsabilidade do então Conselho Nacional de Educação, 

mas este não se efetivou. Se considerarmos o grande percurso necessário para a aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ficam evidenciados os motivos para 

que essa proposta não lograsse êxito. 
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Apenas após a publicação da Lei nº 4.024/1961, em 1962, surgiu o primeiro Plano 

Nacional de Educação, não sob a forma de lei, mas como um documento norteador 

(AZANHA, 1995). Somente após a Constituição de 1988 e a atual LDB, é que se 

estabelece prazo para a elaboração do Plano Nacional de Educação e este finalmente é 

publicado no ano de 2001, como termo legal. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 87, instituiu a Década da 

Educação, assim como o prazo de um ano para o envio do Plano Nacional de Educação 

ao Congresso Nacional do país. Esses prazos foram se estendendo, assim, o texto da Lei 

nº 10.172, o Plano Nacional de Educação foi aprovado apenas no ano de 2001, também 

indicando que no prazo de dez anos teríamos o processo de avaliação encerrado e uma 

nova proposta de Plano para os próximos dez anos.  

Por questões próprias ao processo de votação e aprovação de leis em nosso país; 

a análise, discussão e tramitação no Congresso Nacional do novo Plano Nacional de 

Educação também foram alongadas sendo, publicado no ano de 2014 e, serão esses dois 

documentos que fornecerão os elementos para nossa análise sobre a educação à distância.   

 

Lei nº 10.172/2001 

 

Em uma descrição sucinta identificaremos que o Plano Nacional de Educação de 

2001, apresenta a Educação à Distância como uma Modalidade de Ensino, com um 

capítulo denominado: Educação à distância e Tecnologias educacionais, com 

apresentação de diagnóstico, objetivos e descrição de 22 metas a serem atingidas. Além 

disso, no capítulo que trata do Ensino Superior, há o destaque à educação à distância, 

como um sistema interativo de educação, compreendido como um meio de ampliar as 

possibilidades de atendimento aos cursos regulares já existentes. 

 Nossa análise pautou-se em três eixos, o primeiro eixo busca identificar qual é a 

concepção de educação à distância que é apresentada no plano, como esta modalidade de 

ensino é descrita e compreendida. O segundo eixo apresenta uma organização sobre quais 

são os conteúdos das metas e objetivos que esperavam ser atingidos. Como um 

desdobramento dessa análise dos conteúdos das metas, estabelecemos um terceiro eixo 

de análise especificamente das metas que tratam da formação de professores, sejam eles 

para a própria atuação em EAD, sejam metas de utilização da ferramenta como aporte na 

ampliação da formação dos professores de educação básica do nosso país. 
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1º eixo de análise do PNE de 2001 - descrição da EAD como modalidade de ensino – 

concepção apresentada: 

  A Educação a distância foi compreendida como um meio auxiliar para a melhoria 

dos índices de déficits educativos ou desigualdades na educação. Com concepção ainda 

próxima à utilização de programas educativos a partir de equipamentos de rádio e TV 

existentes, ou ainda o momento da chamada informática educativa nas escolas – início da 

utilização de computadores nas escolas. 

 

3. Utilizar os canais educativos televisivos e radiofônicos, assim 

como redes telemáticas de educação, para a disseminação de 

programas culturais e educativos, assegurando às escolas e à 

comunidade condições básicas de acesso a esses meios.   

[...] 

5. Enviar ao Congresso Nacional, no prazo de um ano, proposta 

de regulamentação da reserva de tempo mínimo, sem ônus para o 

Poder Público, para transmissão de programas educativos pelos 

canais comerciais de rádio e televisão, inclusive em horários 

nobres. *  

6. Fortalecer e apoiar o Sistema Nacional de Rádio e Televisão 

Educativa, comprometendo-o a desenvolver programas que 

atendam as metas propostas neste capítulo (BRASIL, PNE, 2001, 

p. 46).  

 

Os cursos tinham inicialmente como propósito a oferta para alunos do ensino 

fundamental e médio, ou seja, para adultos fora da idade escolar, mas ainda sem as 

devidas conclusões formais desses níveis de ensino. Passando posteriormente a 

representar prioridade do Ministério da Educação à formação de professores. 

Com a ampliação da compreensão do sentido e significado da educação à distância 

no país, buscou-se distinguir os programas educativos dos programas de formação com 

certificação e/ou diplomação objetivando-se melhor qualidade. 

Segundo o PNE a LDB amplia o paradigma de educação a distância considerando-

se novos tempos e espaços e caracterizando-se em contribuinte para o surgimento de 

mudanças nos espaços educativos. Inicialmente, propondo a utilização da educação à 

distância, principalmente como instrumento de capacitação em serviço dos professores 

da educação básica; mas como essa utilização ainda seria muito restritiva indicava a 

necessidade de melhor aproveitamento desse expertise para o oferecimentos de cursos de 
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graduação e ainda como instrumento “de enriquecimento curricular e melhoria da 

qualidade do ensino presencial (PNE, 2001)”. 

   

2ª análise do Plano de 2001 - objetivos e metas: 

 

 

Das vinte e duas propostas apresentadas no texto do PNE (2001), oito dos 

objetivos descritos estão no campo das propostas e meios de implantação de um modelo 

de educação à distância para o país, com indicação de prazos para sua regulamentação, 

descrição de normas, estabelecimentos dos prazos esperados e divisão de 

responsabilidades entre os entes federativos. 

Abaixo apresentados algumas dessas metas, consideradas para essa afirmação, 

retiradas do documento legal: 

 

1.A União deverá estabelecer, dentro de um ano, normas para 

credenciamento das instituições que ministram cursos a distância.  

2. Estabelecer, dentro de 2 anos, em cooperação da União com os 

Estados e Municípios, padrões éticos e estéticos mediante os 

quais será feita a avaliação da produção de programas de 

educação a distância. *  

[...]  

4. Garantir a integração de ações dos Ministérios da Educação, da 

Cultura, do Trabalho, da Ciência e Tecnologia e das 

Comunicações para o desenvolvimento da educação a distância 

no País, pela ampliação da infraestrutura tecnológica e pela 

redução de custos dos serviços de comunicação e informação, 

criando, em dois anos, um programa que assegure essa 

colaboração (BRASIL, PNE, 2001, p. 46).  

 

Apenas uma das metas direciona à parceria com o Ministério do Trabalho e 

empresas, com vistas a formação de quadros de educação profissional. 

 

9. Promover, em parceria com o Ministério do Trabalho, as 

empresas, os serviços nacionais de aprendizagem e as escolas 

técnicas federais, a produção e difusão de programas de formação 

profissional a distância (BRASIL, PNE, 2001, p. 46).  

 



342 

 

Cinco metas estão realmente relacionadas com a formação de professores sejam 

eles do ensino médio ou superior, com vistas ao atendimento de demandas de qualidade, 

formação de recursos humanos e pesquisa. 

As demais metas estão no campo numérico de capacitação ou oferecimento de 

meios para implantação quantitativa de fomento tecnológico. 

 

18. Instalar, em cinco anos, 500.000 computadores em 30.000 

escolas públicas de ensino fundamental e médio, promovendo 

condições de acesso à internet.  

19. Capacitar, em dez anos, 12.000 professores multiplicadores 

em informática da educação.  

20. Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores e 34.000 

técnicos em informática educativa e ampliar em 20% ao ano a 

oferta dessa capacitação.  

21. Equipar, em dez anos, todas as escolas de nível médio e todas 

as escolas de ensino fundamental com mais de 100 alunos, com 

computadores e conexões internet que possibilitem a instalação 

de uma Rede Nacional de Informática na Educação e desenvolver 

programas educativos apropriados, especialmente a produção de 

softwares educativos de qualidade (BRASIL, PNE, 2001, p. 47). 

 

Merecendo nosso destaque que não há no atual Plano nenhuma análise ou 

avaliação efetiva da conquista ou efetivação dessas metas, nem ao menos um diagnóstico 

do que e quanto foi atingido do proposto. 

Da análise de seus objetivos e metas, apesar de ampla descrição das proposições 

o campo específico da formação de professores pode ser considerado ainda restrito. 

Assim, trazemos à luz a importância de se pensar a respeito da educação a 

distância como instrumento estruturante de atuais formas de comunicação, aprendizagem 

e atualizações e não apenas como ferramentas que auxiliam os processos educacionais. 

Desta forma, se faz necessário uma visão que supere a ideia de que essa modalidade de 

ensino conduz apenas à lógica de distribuição de informações, sem aprofundamento. 

  

3ª análise do Plano de 2001 - as metas que tratam de formação:  

 

Destacamos que as metas que tratam do campo da formação sejam elas de 

formação dos alunos em diferentes níveis de ensino, por meio da modalidade à distância, 

sejam elas de formação de professores, são importantes, mas não possibilitam uma análise 

concreta de seu cumprimento, pois não são estabelecidos prazos, valores, porcentagens 



343 

 

de mensuração. Assim, infere-se e depreende-se que em uma análise aligeirada, qualquer 

avanço, qualquer conquista nessas direções apontadas podem ser consideradas como 

metas atingidas ou ao menos efetivamente em processo. 

Identifica-se fragilidade das proposições no sentido da possibilidade de avaliação 

de sua efetivação/ concretização. 

  No capítulo quatro sobre o ensino superior encontramos a proposição de um 

sistema de educação à distância, conforme objetivo descrito: 

 

4. Estabelecer um amplo sistema interativo de educação a 

distância, utilizando-o, inclusive, para ampliar as possibilidades 

de atendimento nos cursos presenciais, regulares ou de educação 

continuada (BRASIL, PNE, 2001, p. 35). 

 

 Já apresentamos na introdução que o censo de educação à distância da ABED 

indica significativo aumento do número de alunos matriculados nessa modalidade de 

ensino. 

 No capítulo seis sobre a educação à distância identificamos a proposição de 

ampliação da oferta dos programas de formação em EJA, além da parceria entre os entes 

federados para a implantação de programas em EAD para o nível médio, indicando uma 

preocupação com a ampliação da oferta de processos formativos em EAD. 

 

8. Ampliar a oferta de programas de formação a distância para a 

educação de jovens e adultos, especialmente no que diz respeito 

à oferta de ensino fundamental, com especial consideração para o 

potencial dos canais radiofônicos e para o atendimento da 

população rural.  

[...]  

10. Promover, com a colaboração da União e dos Estados e em 

parceria com instituições de ensino superior, a produção de 

programas de educação a distância de nível médio (BRASIL, 

PNE, 2001, p. 46). 

 

 Essa preocupação com o aumento da oferta está presente nas metas que tratam do 

ensino superior também, com priorização para o oferecimento de cursos na área da 

formação de professores e posteriormente, ampliando essa formação a todas as áreas do 

ensino superior. 
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11. Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos a 

distância, em nível superior, especialmente na área de formação 

de professores para a educação básica.  

12. Ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distância em 

nível superior para todas as áreas, incentivando a participação das 

universidades e das demais instituições de educação superior 

credenciadas (BRASIL, PNE, 2001, p. 46). 

  

 Ainda, incentivando as universidades para a formação de quadros para atuação em 

EAD, identificada na meta 13: 

 

13. Incentivar, especialmente nas universidades, a formação de 

recursos humanos para educação a distância (BRASIL, PNE, 

2001, p. 46). 

 

 Em nossa análise a meta 14 foi considerada de grande relevância, por indicar a 

preocupação com incentivos financeiros às pesquisas dessa área, 

 

14. Apoiar financeira e institucionalmente a pesquisa na área de 

educação a distância (BRASIL, PNE, 2001, p. 46). 

 

  Mas, infelizmente, como já indicado não apresentando de quanto seria esse 

incentivo, nem como os resultados seriam avaliados. 

 

Lei nº 13.005/ 2014  

 

 Sabemos que planejar e, estipular metas à educação é antes de tudo um ato muito 

complexo e desafiador que exige dos seus envolvidos esforços e compromissos para a 

eliminação de desigualdades sociais. Sendo assim, torna-se necessário que seja adotada 

uma nova postura frente à construção de formas de colaboração entre os sistemas de 

ensino para que os objetivos sejam alcançados. 

 Desta forma são apresentas 20 metas para a educação de nosso país, sem a 

especificação da educação à distância, mas como a identificação explícita de sua 

importância, como meio, para a execução das propostas na descrição das estratégias em 

três dessas metas. 
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 Identificamos que a meta 10 que trata das questões afetas à educação de jovens e 

adultos, estabelece-se que a EAD seja uma das estratégias para que a EJA tenha uma 

oferta de 25% de suas matrículas, vinculadas à educação profissional.  

 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional 

(BRASIL, PNE, 2014, p. 69). 

 

Aqui identifica-se a mensuração e quantificação do que se espera em termos da 

utilização da EAD para que se atinja a meta estabelecida, esta compreendida como uma 

modalidade de ensino que possibilitaria o esperado. 

 

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com 

a educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as 

características do público da educação de jovens e adultos e 

considerando as especificidades das populações itinerantes e do 

campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na 

modalidade de educação a distância (BRASIL, PNE, 2014, p. 70). 

 

Na meta 11 espera-se que existam o dobro de matrículas na educação profissional 

e técnica do ensino médio e mais uma vez a EAD é considerada meio auxiliar para 

melhoria de índices tal como a concepção primeira apresentada no PNE anterior. 

 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica 

de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 

50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público 

(BRASIL, PNE, 2014, p. 71). 

 

 Cuja estratégia proposta é a expansão da oferta com vistas a democratizar o acesso 

à educação profissional, por meio da modalidade EAD. 

 

11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional 

técnica de nível médio na modalidade de educação a distância, 

com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à 

educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de 

qualidade (BRASIL, PNE, 2014, p. 71). 
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Já a meta 14 visa a ampliação do número de matrículas em pós-graduação stricto 

sensu. Meta bastante polêmica, por considerar o recurso e  a tecnologia da educação à 

distância  nessa expansão de matriculas.  

  

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 

60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) 

doutores. 

[...] 

Estratégia - 14.4) expandir a oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, 

recursos e tecnologias de educação a distância (BRASIL, PNE, 

2014, p. 77). 

 

Apesar de ser possível uma avaliação mais quantitativa se as metas foram ou não 

atingidas, apresenta-se um retrocesso da concepção de educação à distância, sendo ela 

entendida como um suporte, um meio, um recurso para que se atinja os objetivos 

propostos em outros níveis ou modalidades de ensino. Descaracterizando-se assim a 

modalidade de ensino em si.  

  

Considerações Finais 

 

Os pontos levantados nesse texto podem ser considerados como um caminho para 

uma educação que inove por meio da não linearidade, e assim, considere a interatividade, 

não como forma complementar a que temos, mas como saída para uma educação de 

qualidade. 

Consideramos que a EAD está contemplada de forma parcial no PNE vigente 

impossibilitando o desenvolvimento de forma integral de todo o potencial que essa 

modalidade de ensino oferece, ao mesmo tempo em que, impede a inovação educacional 

de uma ferramenta que é acessível a todos. É compreendido como uma estratégia para 

que as metas propostas em outros níveis e modalidades de ensino sejam atingidas. 

A ausência de uma avaliação e um diagnóstico claro da realidade da Educação à 

Distância no país, não é privilégio apenas do EAD, aliás, uma grande crítica que se pode 

fazer ao atual Plano Nacional de educação é a ausência dos diagnósticos de realidade. 

Diante da proposta de analisar o Plano Nacional de educação, a partir da Educação 

à Distância, como modalidade de Ensino, vários foram os questionamentos suscitados: 
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considerando o número de alunos matriculados em cursos oferecidos na modalidade à 

distância, no país, qual seria o motivo para que tenhamos um Plano Nacional de Educação 

que não apresente nenhuma meta para tal modalidade de ensino? Que educação à 

distância se espera ter em nosso país? A concepção de Educação à distância não é mais 

de uma modalidade de ensino, mas sim uma estratégia, um suporte, um meio, um recurso 

para que se atinja o proposto? Será que no Plano Nacional de Educação anterior, apesar 

de se apresentar como uma modalidade de ensino o resultado foi a compreensão desta 

como também um meio para que se atinja os fins? 

Nem mesmo o instrumento de avaliação de cursos em EAD que foi uma das metas 

do PNE passado; que chegou a ser instituído e utilizado, não pode mais ser utilizado como 

parâmetro de análise e avaliação dos cursos, pois a partir das últimas atualizações dos 

instrumentos de avaliação de cursos do MEC, este passou a ser um instrumento único de 

avaliação de cursos, sejam eles cursos oferecidos na modalidade presencial ou em EAD. 

Não chegamos a essas respostas todas, apenas indicamos que considerando que 

esta modalidade de ensino está sendo oferecida segundo LDB em cursos de formação 

inicial e continuada para professores, cabe ressaltar que as metas 15, 16, 17 do PNE 

(2014) em vigência, intensifica a proposta de formação dos profissionais da educação 

básica, em nível superior, formação essa específica e obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento que atuam; não sabemos em qual modalidade de ensino essa 

formação ocorrerá, mas diante de dados apresentados anteriormente sobre o número 

crescente de alunos matriculas em cursos à distância, cabe retomar as discussões do PNE. 

Compreendemos o grande desafio proposto neste documento, mas não podemos 

assegurar que tais contradições apresentadas não contribuam negativamente para a 

compreensão da modalidade de educação à distância, indicando a necessidade de 

ampliarmos as discussões. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir o caso da promoção de condições 

para a formação do profissional pesquisador em nível stricto sensu, tomando como estudo 

de caso o exemplo da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE), especialmente a Linha  de pesquisa Educação Popular 

e Culturas (LIPEPCULT). Considerando as estratégias 12.5, 12.12, 13.4 14.5 do PNE e 

o disposto nos documentos Parecer 3/2004 do Conselho Nacional da Educação (CNE) e 

a Resolução 01, de 2004, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(Ministério da Educação, 2004), ao promover, em regime de financiamento próprio, 

pesquisas com foco nessa temática e oferecer condições para a formação de mestres e 

doutores preocupados com questões diversas, inclusive a educação para as relações 

étnico-raciais, esse Programa vem não apenas pesquisando o legado de Paulo Freire na 

Educação Superior, mas também o levando à prática efetiva, no sentido de verificar a 

possibilidade de formulação, criação, implantação e consolidação da Universidade 

Popular no Brasil. 

Palavras-chave: educação, relações étnico-raciais, PNE, formação de professores 
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1. Formação de Pesquisadores para as relações étnico-raciais: do desejo à 

ação 

Urge o tempo em que a formação de professores para o atendimento da lei nº 

10.639/2003 dê conta da problematização necessária para as relações étnico-raciais, para 

que as profundas diferenças existentes no Brasil diminuam e não será senão pela educação 

que as distâncias serão encurtadas.  

A legislação que se ocupa das questões étnico-raciais – Constituição Federal de 

1988, artigo terceiro, inciso IV- que versa sobre a igualdade dos cidadãos brasileiros e 

sobre as formas de discriminação e preconceitos que devem ser dizimadas -, o Decreto 

1.904, de 1996 - que garante a presença histórica dos negros na formação nacional -, a 

Lei nº 7.716, de 1999 - cujo escopo é a criminalização do preconceito de raça e de cor, 

penalizados na forma da lei-, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9493/1996 alterada pela 

lei 10.639/2003 –, em seu conjunto, subsidia todo e qualquer ato no sentido da verdadeira 

democratização educada de relações sociais que se pautem pela equidade, ou seja, não se 

pode nos dias atuais alegar que não existam mecanismos que obriguem a abordagem do 

tema, possibilitando, inclusive a penalização do não cumprimento de tais dispositivos na 

forma da lei.  

Em 2004, o Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer que propõe as 

Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras. E, entendendo a necessidade de orientar 

as Instituições e educadores a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade do Ministério da Educação, organizou grupos de trabalho (GT’s) que 

formalizaram as Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. 

Conforme Henriques tinha por objetivo  

cumprir o detalhamento de uma política educacional que 

reconhece a diversidade étnico-racial, em correlação com faixa 

etária e com situações específicas de cada nível de ensino. (...) A 

educação é um ato permanente, dizia Paulo Freire, e neste sentido 

o Ministério da Educação, por intermédio da Secad, entende que 

esta publicação é um instrumento para a construção de uma 

sociedade anti-racista, que privilegia o ambiente escolar como um 

espaço fundamental  no combate ao racismo e à discriminação 

racial. (2006, p.10). 

 



351 

 

Nos aspectos relativos à gestão das Instituições de Ensino Superior (IES), as 

diretrizes são o ponto de partida para a inserção dessas orientações: o projeto político 

pedagógico institucional (PPI) e os projetos pedagógicos dos cursos (PPCs), após 

diagnóstico e com a participação da comunidade acadêmica e administrativa, de previsão 

de recursos, respaldam as decisões a serem seguidas. Determina o documento que “Do 

PPI depende a revisão do regimento da IES, no sentido de que este indique, formalmente, 

como atuará, por exemplo, em situações de denúncia de discriminação, em especial, a 

racial.” (SECAD, 2006, p.132), compreendendo-se assim que os casos em que o rigor da 

lei seja necessário estão contemplados e podem ser acionados se necessário.   

Além desses aspectos, deve haver também um esforço para que a inserção dessas 

diretrizes articule-se a outras políticas educacionais referentes à educação superior, tais 

como as diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para Educação 

Básica, além de Diretrizes Específicas para os cursos de Licenciaturas.   

 Outra orientação do documento é que as IESs considerem as possíveis 

articulações internas, conforme recomenda a Resolução CNE/CP 1/04 (Brasil, 2004) e o 

exemplo da figura 1 que, respaldada nos valores africanos, “apresenta–se de forma 

circular intencionalmente, tal como uma ciranda, para afirmar necessidade e as 

possibilidades de inserção das Diretrizes nas instituições de ensino superior”. (SECAD, 

2006, p.132).   

Essas orientações não defendem uma hierarquização de uma diretriz em relação à 

outra, mas dependências, concomitâncias e articulações que devem “circular em torno do 

centro, articulando-se a ele, interagindo com ele, modificando-o, transformando-o 

colocando o PPI em movimento”  (SECAD, 2006, p.131). É o movimento do PPI que 

poderá proporcionar, inicialmente, a reflexão necessária para as temáticas. Ora, sabe-se 

que a discussão das relações étnico-raciais não é um terreno pacífico, de tensões 

confortáveis e estabelecidas; setores há que consideram tais discussões desnecessárias, 

porque supostamente estariam resolvidas; outros, ainda, creem que se trata de medida 

política, que beneficiaria ou privilegiaria este ou aquele grupo. Nem a um lado, nem a 

outro, percebe-se que a circularidade de ideias provoca tais reflexões, conduz ao debate, 

resultando em um organismo vivo, com capacidade para se autorregular e mapear suas 

próprias necessidades.  
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Figura 1 - Processo de circularidade de inserção das Diretrizes nas 

IES. 

Fonte: Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

 

Assim, compreende-se que é pela educação, e não pela punição, que os 

mecanismos legislativos de que dispomos na atualidade favorecem a educação para as 

relações étnico-raciais, o que, por si só, é um significativo avanço, já que, historicamente, 

sabe-se que todos os dispositivos remontam a um passado recente e se devem fazer 

conhecer àqueles que não estão nas esferas de debate legislativo, mas que são diretamente 

afetados, cotidianamente, quer por esses atos, quer pelo racismo estrutural de que nossa 

sociedade ainda é tributária.  
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Esse público – quer de educandos, quer de educadores – encontra-se de maneira 

privilegiada nos espaços escolares e acadêmicos que, por excelência, fomentam o 

conhecimento antes de qualquer tipo de punição. Compreende-se, por isso, que está 

nesses ambientes, cuja dialogia é a marca, a possibilidade de maiores chances de alcançar 

o sucesso desejado pelos setores que lutaram para a promoção da igualdade e equidade 

das relações raciais na formação nacional, sobretudo no que se refere à ascendência 

africana e afro-brasileira em nosso país.  

Os atos de racismos, designação recomendada por Henrique Cunha Júnior (2013, 

p. 36), permeiam as relações diárias de brasileiros e brasileiras sem, contudo, serem 

reconhecidos como tal, normalizados por práticas de dominação e hegemonia que foram 

herdados pela natureza colonial e escravocrata que define o Brasil como nação. Segundo 

Cunha Júnior,  

Populações negras, culturas negras e racismos, sempre no plural, 

pois estes são vários, com conteúdos variados, são temas de 

importância para a democracia brasileira e para a compreensão 

dos nossos processos de formação das classes sociais. (CUNHA 

JR, 2013, p. 36).  

 

Nesse sentido, o Plano Nacional de Educação (PNE), assinado em junho de 2014, 

vem ao encontro de ânsias e necessidades que todos temos não apenas para discutir 

questões étnico-raciais - o que já tem sido feito ao longo da história pós-escravidão, mas 

mais enfaticamente nos últimos doze anos, por ocasião da promulgação da lei nº 

10.639/2003. Entende-se que urge também estender o debate aos níveis de pós-graduação, 

cuja natureza de formação de especialistas e pesquisadores na temática amplia o lastro e 

alcance dessa discussão e, assim, também propicia que a qualidade das ideias dos agentes 

promotores do debate se aprofunde e se evidencie.  

 

2. Educação para as relações étnico-raciais: quem se importa? 

 

Discutir o caso da promoção de condições para a formação do profissional 

pesquisador em nível stricto sensu é um dos caminhos para demonstrarmos que uma 

educação libertadora é possível e que, por meio dela, pode-se não apenas mudar cenário, 
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mas, efetivamente, formar quadros que propiciem essas mudanças. Assim, tomamos 

como estudo de caso o exemplo da Universidade Nove de Julho, pontuando as estratégias 

12.5, 12.12, 13.4 e 14.5 do PNE que, em nosso entendimento, já vêm sendo cumpridas. 

As estratégias citadas determinam:  

 

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil 

dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de 

instituições privadas de educação superior e beneficiários do 

Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei 

no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo 

a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de 

acesso e permanência na educação superior de estudantes 

egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a 

apoiar seu sucesso acadêmico; 

 

12.12) consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à 

mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-

graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o 

enriquecimento da formação de nível superior; 

 

13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia 

e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de 

avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e 

necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir 

aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a 

conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), 

combinando formação geral e específica com a prática didática, 

além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e 

as necessidades das pessoas com deficiência;  

 

14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-

raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do 

campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas 

de mestrado e doutorado; (BRASIL, 2014).  

 

O Centro Universitário Nove de Julho, cuja criação remonta ao ano de 1954, 

recebeu a chancela de Universidade em 200836. Além de oferecer em seus cursos de 

graduação e pós-graduação disciplinas que se voltam para a educação das relações étnico-

                                                             
36 Portaria nº 170 do MEC.  
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raciais e diversidade (SILVA & SILVA, 2014, p. 216-228), oferece, no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE), a linha de pesquisa Educação Popular e Culturas 

(LIPEPCULT), cujo objetivo é a formação de mestres e doutores que pesquisem, 

estudem, debatam e se voltem para a formação de novos profissionais em Educação, com 

o viés libertador, conforme a acepção freiriana. A orientação dessa linha de pesquisa visa 

a estabelecer 

Relações dialógicas entre a educação popular e as diversas 

manifestações do fenômeno cultural, enfatizando as múltiplas 

intersecções entre culturas, processos educacionais e reflexões 

pedagógicas. Nesse sentido, busca estabelecer possíveis diálogos 

entre educação popular e cultura literária, racionalidades 

oprimidas, linguagem e comunicação, cultura corporal e 

virtualidade. Investigando as práxis educacionais, desenvolvidas 

no âmbito das instituições escolares e fora delas, ao longo do 

processo histórico, a LIPEPCULT inscreve-se numa perspectiva 

dialético-dialógica, tendo seus objetos recortados no interior das 

relações entre educação e culturas. São, fundamentalmente, duas 

as diretrizes teórico-metodológicas que fundamentam a referida 

linha: a perspectiva freiriana de educação, englobando, dentre 

outros, os conceitos e categorias de conscientização, circulo de 

cultura (ou epistemológico), educação popular, pedagogia do 

oprimido e a concepção de educação a partir de paradigmas 

epistemológicos não-eurocêntricos ou não-hegemônicos. Mais 

recentemente, os grupos e pesquisadores da LIPEPCULT vêm 

pesquisando a possibilidade da aplicação do legado de Paulo 

Freire na Educação Superior, no sentido de verificar a 

possibilidade de formulação, criação, implantação e consolidação 

da Universidade Popular no Brasil, seja pela via institucional, seja 

pelo estímulo a nichos acadêmicos constituídos nas universidades 

clássicas mas voltados para a construção da Ciência Pública e da 

Democracia Cognitiva Omnilateral. (UNINOVE, 2015a).  

 

Até o ano de 2015, a Universidade Nove de Julho, especificamente no 

PPGE/LIPEPCULT, criou e desenvolveu dez projetos de pesquisa, coordenados por seus 

professores-pesquisadores, também responsáveis pela formação do corpo de mestres e 

doutores da instituição, cujos temas versam sobre: 

 A Escola Senai de São Carlos, 1951-2001. Um Leonardo 

Mutilado; 

 Arquitetura e Educação: escritórios técnicos de campus 

universitários brasileiros; 
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 Democracia cognitiva e mutilateral na perspectiva freniana 

coordenação;  

 Educação e literatura, as razões literárias na produção do 

conhecimento e no ensino; 

 Educação e multiculturalismo: as relações étnico-raciais na 

escola e na Universidade; 

 Ensino médio: formação ou profissionalização; 

 Paulo Freire e a descolonização do saber; 

 Programa marco interuniversitário para a equidade e a coesão 

social nas instituições de ensino superior; 

 Projetos educativos, conscientização política e crítica social - 

a batalha ideológica e nas práticas culturais da resistência no 

contexto ditadura (1964-1979); 

 Tempo-Memória: estudos comparativos de literatura. 

(UNINOVE, 2015a) 

 

Nota-se que além de dar cumprimento ao disposto Parecer 3/2004 do Conselho 

Nacional da Educação (CNE) e a Resolução 01, de 2004, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (Ministério da Educação, 2004), o PPGE, pela linha 

LIPEPCULT, preocupa-se com questões que vão ao encontro das estratégias 12.5, 12.12, 

13.4 e 14.5 do PNE, uma vez que promove política de inclusão de novos pesquisadores, 

em regime de financiamento próprio. Segundo a orientação do próprio programa:  

 

O apoio institucional para o desenvolvimento de um trabalho de 

tal qualidade tem sido decisivo, como por exemplo, não ter havido 

limites no financiamento realização de eventos, de publicações, 

pelo apoio financeiro integral para a participação de docentes em 

eventos promovidos no país e fora dele – sendo que o único 

critério para aprovação é o aceite de trabalho proposto pelo 

docente –, pelas condições de trabalho e, finalmente, pelo 

investimento no “Programa de Bolsas para a Formação do 

Pesquisador” permitindo a determinados estudantes de Mestrado 

e Doutorado a concessão bolsas de estudos, sem falar no 

“Programa de Incentivo à Produção Científica” voltado para o 

estímulo aos docentes do Programa que, conforme se verá, ainda 

que estabeleça uma expressiva premiação pecuniária, não 

estimula a competição, mas o intenso trabalho colaborativo de 

todos os professores. (UNINOVE, 2015b).  

 

Ao oferecer condições para que a formação de mestres e doutores preocupados 

com questões diversas, inclusive a educação para as relações étnico-raciais, a instituição 

concorda com o pensamento freiriano sobre a necessidade de compreensão da sociedade 
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brasileira “intensamente cambiante e dramaticamente contraditória” (FREIRE, 1967, p. 

35). Mudando continuamente, a sociedade brasileira vive profundo drama na 

contrariedade de diversos aspectos, mas nenhum deles é tão profundo e vinculado ao ser 

nacional que as relações étnico-raciais, que sofre muitas resistências para mudar ao longo 

da história. Um campo de debates ardoroso e ardiloso, revestido com uma aura de 

democracia que compreendemos cada vez mais nunca ter existido, exige de seus 

educadores e pesquisadores olhar agudo e crítico no sentido de auxiliar essa sociedade e 

seus atores, sobretudo aqueles da parcela oprimida, à consciência de si, a fim de ter “no 

homem e no povo sujeitos de sua História” (FREIRE, 1967, p. 35). Ainda sob a orientação 

de Paulo Freire, compreende-se que, ao propiciar formação que liberte tanto o 

pesquisador, quanto o educando das amarras da opressão e do desconhecimento de si 

mesmos, a Universidade Nove de Julho contribui para a descolonização das mentes e das 

atitudes, compreendida como uma educação da qual não se pode prescindir.  

Também está claro que as condições materiais para que um programa como esse 

exista é de suma importância e vital contribuição, para além das carreiras individuais dos 

sujeitos que delas usufruem. No entanto, seus atores estão conscientes de que são parte 

de um projeto maior de educação, que não pode e não deve ser compreendido como 

assistencialismo inócuo, mas deve ser compreendido como as forças somadas da 

instituição, da vocação individual e do papel que ambos desempenham nas estruturas 

educacionais porque   

 

O grande perigo do assistencialismo está na violência do seu 

antidiálogo, que, impondo ao homem mutismo e passividade, não 

lhe oferece condições especiais para o desenvolvimento ou a 

“abertura” de sua consciência que, nas democracias autenticas, há 

de ser cada vez mais crítica. (FREIRE, 1967, p. 56) 

 

Assim, ao analisarmos os dados sobre pesquisadores – mestres e doutores; 

mestrandos e doutorandos – do PPGE da Universidade Nove de Julho, no tempo mesmo 

em que produzimos essas reflexões, contamos com três pesquisas concluídas nas áreas de 

educação e literatura (doutorado), história e a abordagem de conteúdos da 10.639/2003 

(mestrado) e pedagogias alternativas (Hip Hop - mestrado); em andamento, temos doze 

pesquisas sobre a temática, sendo: três na área de formação de professores (dois 

mestrados e um doutorado, respectivamente); três pesquisas sobre as relações étnico-

raciais e a educação infantil (três doutorados), cujos temas versam sobre visão da criança 
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e sua identidade racial em formação; a formação de professor e da literatura na educação 

infantil; a literatura infanto-juvenil voltada para as relações étnico-raciais; duas pesquisas 

de mestrado investigando as universidades populares e seus aspectos raciais; dois 

mestrados e um doutorado sobre as relações-étnico raciais na área de educação física; um 

doutoramento contemplando a disciplina de História como aquela que tem a possibilidade 

de descolonizar mentes oprimidas.  

Cabe ressaltar que todos os pesquisadores envolvidos manifestaram diretamente, 

quando de suas admissões no programa de pesquisa, o desejo de contribuir com pesquisas 

relevantes socialmente sobre os temas apresentados, sempre com foco nas discussões 

sobre racismo, descolonização das mentes e, mais especificamente, os mecanismos e 

efeitos do advento da lei nº 10.639/2003 para a educação em todos os níveis.  

 

3. Conclusão: caminhos para a uma história a ser escrita 

 

Procuramos mostrar nesse artigo que os caminhos para a formação de 

pesquisadores compromissados com o cumprimento do PNE, assim como a promoção 

educação para as relações étnico-raciais, são mais do que uma série de dispositivos legais 

aos quais estamos submetidos. Como cidadãos, estamos comprometidos com o 

cumprimento legal, mas também temos a clareza de que a Educação constitui campo 

privilegiado para a boa formação de crianças, jovens e adultos, emancipados e 

empoderados de suas realidades e possibilidades no mundo.  

Dentre esses mecanismos de que dispomos, a Lei nº 10.639/2003 constitui 

importante marco na luta para o debate sobre os racismos e desigualdades existentes no 

Brasil, bem como abre possibilidades para uma pedagogia da equidade se estabelece de 

fato em todos os estabelecimentos de ensino, nos seus diferentes níveis. Para tanto, as 

IESs devem comprometer-se com a formação integral do professor, seja nos cursos de 

Graduação e Licenciaturas, para o atendimento de todos os níveis de ensino.   

A história não pode ser escrita a partir do se. Não existe condicional para a 

História. Assim, ao propiciar intervenções efetivas nos cursos de graduação e nas 

licenciaturas e promover os cursos em níveis de pós-graduação stricto sensu, no sentido 

da educação para as relações étnico-raciais, compreendemos que reunir as estratégias 

12.5, 12.12, 13.4 e 14.5 do PNE em uma única ação não é mais um desejo para a 

Universidade Nove de Julho, mas são caminhos oportunizados efetivamente à formação 
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de um docente capaz de discutir as relações étnico-raciais, com profundidade, autonomia, 

liberdade, promovendo a educação libertadora e, ao cabo, visando que a criança, o jovem 

ou o adulto educandos tenham essas mesmas possibilidades, mas que possam, acima de 

tudo, ter consciência de si.  
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Resumo: 

A avaliação institucional é tema abordado no Plano Nacional de Educação (PNE), 

aprovado em 2014, em mais de um de seus artigos. Assim, metas e estratégias abrangem 

o assunto, voltadas para fomentar a qualidade da Educação Básica e Superior. Da mesma 

forma, a literatura da área de educação vem publicando sobre o assunto a avaliação 

institucional, em revistas científicas nacionais. Como objetivo de pesquisa buscou-se 

revisar como o assunto da avaliação institucional está sendo tratado no PNE, e na 

produção científica publicada em periódicos especializados brasileiros. Assim, a pesquisa 

teve como suporte a Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014 e seus anexos, e os artigos 

publicados em oito periódicos nacionais, comuns às áreas de Educação e Administração, 

relacionados na lista Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), e comuns às áreas de Educação e Administração. O período de estudo 

foi de janeiro de 2011 a agosto de 2015. Para tanto, a pesquisa foi descritiva, com método 

qualitativo, de análise documental e bibliográfica, e realizada por meio de raciocínio 

indutivo e de análise de conteúdo. Os resultados mostraram que no PNE o enfoque da 

avaliação institucional se constitue em objeto nos artigos 5º e 11º. Nos artigos constantes 

nos periódicos analisados a educação superior predomina quanto ao assunto de avaliação 

institucional. As ênfases se revelam, principalmente, quanto às Políticas de Avalição da 

Educação Superior e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

mailto:vania.selarin@gmail.com
mailto:tereza@familiarosseliana.com.br
mailto:ameliasilveira@gmail.com
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O ensino fundamental, ao ser contemplado, faz referência à qualidade da educação das 

escolas. Se pode afirmar que a literatura revisada sobre a avaliação institucional não 

evidencia, até o momento, estudo mais  específico voltado para o PNE, tanto o anterior, 

como o vigente. Há necessidade de rever o tema, retomar e aprofundar o assunto, 

considerando a importancia do PNE, e os aspectos da qualidade da Educação Básica e 

Superior.   

 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação (PNE), Avaliação Institucional, Produção 

Cientifica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Tomando como tema a avaliação institucional,  dois focos de estudo forma 

considerados: o Plano Nacional de Educação (PNE), quanto às metas e estratégias 

constantes na Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014 e seus anexos. Isto é, os 14 artigos, 

as 20 metas e as 54 estratégias definidas para o período de 2014 a 2024, que integram o 

PNE. E, a produção científica publicada em oito periódicos especializados que constam 

tanto na área de Educação, como na de Administração, classificadas no “Qualis 

Periódicos” da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

, entre A1 e B3, de 2011 a agosto de 2015. Nessa classificação, o conceito A1 é o extrato 

de máxima referência em termos de qualidade, seguido em ordem decrescente pelos 

periódicos considerados A2; B1; B2; B3. Assim, além da classificação destes títulos de 

periódicos nacionais na área da Educação, estes são também relacionados na área de 

Administração, visto que o assunto de avaliação institucional pode ser estudado em 

ambos os enfoques. Os oito periódicos nacionais selecionados são: 1) Avaliação: Revista 

da Avaliação da Educação Superior; 2) Meta: Avaliação; 3) Revista Brasileira de 

Educação; 4) Revista Diálogo Educacional; 5) Educação, Ciência e Cultura; 6) Educação 

& Realidade; 7) Educação, Formação & Tecnologias; 8) Ensaio: Avaliação de Políticas 

Públicas em Educação.  

A pesquisa voltou-se, assim, para a análise dos artigos que tratam da temática de 

Avaliação Institucional e do PNE, na produção científica publicada em oito periódicos 

especializados, de forma conjunta.  
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A questão que norteia a pesquisa se volta para identificar se as ações de avaliação 

insstitucional apontadas no Plano Nacional de Educação, anterior e atual, estão sendo 

consideradas, comentadas e refletidas no que está sendo publicado na literatura científica, 

em periódicos comuns às áreas de educação e administração, no período de janeiro de 

2011 a agosto de 2015.  

 

2 O PNE E A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Nesta primeira parte a pesquisa adotou delineamento descritivo, com método 

qualitativo, de análise documental, considerando a Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014 

e seus anexos. O raciocínio foi indutivo.  

Tomando como foco a Avaliação Institucional, o PNE apresenta dois artigos que 

fazem referência à avaliação institucional. O primeiro deles é o artigo 5º. Para tanto, a 

execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento 

contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: I - Ministério 

da Educação - MEC; II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão 

de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; III - Conselho Nacional de Educação 

- CNE; IV - Fórum Nacional de Educação (BRASIL, Lei 13.005/14). Este artigo deixa 

claro que, para a execução do PNE, será necessária uma avaliação de todos os envolvidos 

no processo e também nos aponta a necessidade de mecanismos de acompanhamento 

periódico deste processo avaliativo. 

Outro artigo que trata da avaliação é o 11º. Cabe destacá-lo na integra, pois se 

refere ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica: 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, 

coordenado pela União, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação 

para a avaliação da qualidade da educação básica e para a 

orientação das políticas públicas desse nível de ensino. 

§ 1o O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no 

máximo a cada 2 (dois) anos: 

I - Indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho 

dos (as) estudantes apurados em exames nacionais de avaliação, 

com participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos (as) 

alunos (as) de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada 
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escola, e aos dados pertinentes apurados pelo censo escolar da 

educação básica; 

II - Indicadores de avaliação institucional, relativos a 

características como o perfil do alunado e do corpo dos (as) 

profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo 

docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das 

escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da 

gestão, entre outros relevantes. 

§ 2o A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da 

qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB, que agreguem os indicadores mencionados no 

inciso I do § 1o não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em 

separado, de cada um deles. 

§ 3o Os indicadores mencionados no § 1o serão estimados por 

etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da 

Federação e em nível agregado nacional, sendo amplamente 

divulgados, ressalvada a publicação de resultados individuais e 

indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a 

comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor 

da respectiva rede. 

§ 4o Cabem ao Inep a elaboração e o cálculo do Ideb e dos 

indicadores referidos no § 1o. 

§ 5o  A avaliação de desempenho dos (as) estudantes em exames, 

referida no inciso I do § 1o, poderá ser diretamente realizada pela 

União ou, mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo 

Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus 

Municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do 

rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica 

entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere 

às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação. (BRASIL, 

Lei 13.005/14). 

 

O PNE deixa claro, desta forma,  que a avaliação institucional e os índices de 

avalição de desempenho dos estudantes se constituirão como fonte de informação para a 

avaliação da qualidade da educação básica e será norteadora da implementação de 

políticas públicas, a partir desses indicadores. 

Das 20 metas descritas no PNE pode-se destacar, em especial, as metas 07, 13 e 

15, que apresentam em suas estratégias ações especificas que tratam da avaliação 

institucional, tanto da Educação Básica, quanto da Educação Superior. Na meta 07 é 

apontada como principal foco fomentar a qualidade da educação básica melhorando a 

aprendizagem por meio do aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Para tanto, propõe várias estratégias para melhorar o índice, entre elas: constituir 

um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional; induzir processo contínuo 



365 

 

de autoavaliação das escolas de educação básica; aprimorar continuamente os 

instrumentos de avaliação da educação básica; desenvolver indicadores de avaliação para 

a educação especial; acompanhar e divulgar os índices do IDEB das escolas públicas; 

melhorar o desempenho dos alunos nas avaliações do Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA); criar parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da 

educação básica para uso como referência da infraestrutura das escolas, recursos 

pedagógicos, ente outros; fortalecer  os sistemas de ensino para o estabelecimentos de 

políticas públicas com orientação técnica, a partir dos índices estabelecidos. 

A meta 13 trata da Educação Superior, e indica a elevação da qualidade dessa 

modalidade. As estratégias apontadas são: aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES); induzir o processo continuo de autoavaliação das 

Instituições de Educação Superior (IES); promover a melhoria da qualidade dos cursos 

de pedagogia e licenciaturas, por meio de aplicação de instrumento próprio de avaliação. 

Por fim, a meta 15 trata da Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação, e apresenta como uma das estratégias a consolidação do financiamento 

estudantil para os cursos de licenciatura, com avaliação positiva pelo SINAES, inclusive 

amortizando o saldo devedor, quanto este ingressar na docência da rede pública. 

Constatou-se, após a análise do PNE, que a temática avaliação está 

intrinsicamente ligada à melhoria da qualidade da educação, abrangendo a melhoria da 

aprendizagem, da infraestrutura, da formação docente (inicial e continuada) e da 

remuneração dos docentes. 

 

3 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

Nesta segunda fase da pesquisa o delineamento continuou sendo descritivo, 

descrevendo o encontrado, e adotando o método qualitativo. O raciocinio indutivo 

norteou a análise da produção cientifica constante nos oito periódicos nacionais definidos 

para esta pesquisa. O acesso a este material foi realizado em linha, por meio do banco de 

dados da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). 

No primeiro levantamento, com a palavra-chave definida como sendo avaliação 

institucional, 33 resumos foram recuperados no acesso ao SCIELO. Após leitura 
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criteriosa destes resumos, foram acessados 15 textos na íntegra, considerando aqueles que 

correspondiam, de fato, ao que se buscava para este estudo. Ou seja, os artigos incluidos 

nos oito periódicos definidos como de interesse para a pesquisa de campo, e que versavam 

sobre avaliação institucional, de fato. A análise de conteúdo (Bardin, 1977; Franco, 2005) 

foi adotada para categorizar e agrupar os artigos, em assuntos mais especificos.   

 

O quadro 1, a seguir, mostra a distribuição dos 15 artigos analisados sobre 

avaliação institucional, recuperados na íntegra, nos oito periódicos em estudo:  

Periódicos Quali 

Capes 

2011 2012 2013 2014 2015 

Avalição: 

Revista da 

Avaliação da 

Educação 

Superior 

A2 03 00 02 00 04 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

A1 00 00 00 00 00 

Diálogo 

Educacional 

 

A2 00 00 00 00 01 

Educação & 

Realidade 

 

A1 01 01 00 01 00 

Ensaio: 

Avaliação de 

Politicas Publicas 

em Educação 

A1 00 00 00 00 00 
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Educação, 

Formação & 

Tecnologia 

B3 00 00 00 00 00 

Meta: Avaliação 

 

B1 00 00 00 00 01 

Educação, 

Ciência e Cultura 

B1 00 01 00 00 00 

 

O periódico Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior apresenta o 

maior numero de artigos, sendo que Educação & Realidade segue também como mais 

produtivo. Dentre os artigos analisados se pode destacar, primeiramente, os de Rothen e 

Barreyro (2011), Peixoto (2011), Silva e Gomes (2011), Polidori et al. (2011), Dalmolin 

(2012), Santos et al. (2012), Batista, et al. (2013), Silva (2013), Machado e Alavarse, 

(2014), Ribeiro (2015), Lacerda (2015), Francisco et al. (2015), Vieira e Filipak (2015), 

Andriola e Oliveira (2015) e Crispim et al. (2015). 

De forma mais específica, Rothen e Barreyro (2011), Peixoto (2011), Silva e 

Gomes (2011), Dalmolin (2012), Ribeiro (2015), e Lacerda (2015) se referem ao Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), ou seja, à Lei 10.861, 14 de abril 

de 2014, regulamentado pela Portaria nº 2.051 de 09 de julho de 2014. Se voltam para os 

pressupostos epistemológicos que norteiam este sistema, bem como para as contradições 

ainda existentes. 

No artigo de Vieira e Filipak (2015) se apresenta uma discussão voltada para 

avaliação da educação superior, em especial ao que se refere ao Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), que possui atribuições acadêmicas de acompanhamento pedagógico 

do curso no processo de concepção, consolidação e atualização. Nos textos de Polidori et 

al. (2011), Santos et al. (2012), e Francisco et al. (2015) a temática da política de avaliação 

da educação superior é o principal foco de discussão, acompanhando seu histórico e os 

diversos elementos que interferem no estabelecimento dessas políticas. 
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Em Batista et al. (2013) a autoavaliação da universidade e a percepção dos 

discentes, docentes e funcionários acerca dos vários aspectos da rotina de uma instituição 

é apresentada. Por sua vez, o trabalho de Andriola e Oliveira (2015) considera a Avaliação 

Institucional em todas as fases do desenvolvimento institucional. Destaca, ao longo de 

sua trajetória histórica, como diversos procedimentos e estudos se debruçaram sobre 

especificidades que impactam sobre a qualidade das atividades universitárias, bem como 

sobre a formação do alunado. Aponta que a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), 1996, assistimos ao fenômeno do substantivo incremento do número 

de Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, sobretudo as de natureza privada. Os 

estudos de Crispim et al. (2015) trazem como objetivo os aspectos teóricos e 

metodológicos que envolvem a avaliação de um curso de formação profissional, na 

modalidade de educação a distância (EAD). Referenciam que a avaliação tem um papel 

central nos processos educacionais, de trabalho e de intervenção social. Por meio do 

processo de avaliação é possível identificar quais aspectos da relação ensino-

aprendizagem, em diferentes contextos e programas, precisam ser aperfeiçoados ou 

mantidos.  

Encontrou-se em Silva (2013) uma revisão nos registros anuais da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), no período de 2000 a 

2010, sobre a temática avaliação, identificando a presença desta temática nos pôsteres ou 

trabalhos apresentados. 

Por último destaca-se o trabalho de Machado e Alavarse (2014), que debate a 

qualidade das escolas e as tensões das avaliações externas, sendo o único texto que debate 

o ensino fundamental e a melhoria da qualidade educacional. Este artigo é o que mais se 

aproxima do que está estabelecido nas metas e estratégias apontadas no PNE sobre a 

avaliação institucional da Educação Básica. 

A revisão desta literatura aponta que o PNE, como legislação de governo, não foi 

abordado, de forma especifica, em nenhum artigo.  Constatou-se que há uma lacuna 

quanto à temática do PNE, dentre os assuntos abordados na avaliação institucional. Desta 

forma, nenhum artigo aborda e debate, de forma clara, o PNE, seja ele o anterior ou o 

atual, e os aspectos referentes à avaliação institucional. Os aspectos da avaliação 
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institucional constantes nos dois últimos PNE, o anterior e o atual, não foram enfocados, 

ou comparados.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo objetivou a analisar o novo Plano Nacional de Educação (PNE) no que 

tange à avaliação institucional. Foram encontrados na Lei nº13.005, de 24 de junho de 

2014, artigos que fazem menção à avaliação institucional, de forma especifica, 

relacionando-a com a melhoria da qualidade da Educação Básica e Superior.  

A pesquisa bibliografica realizada em periódicos nacionais, relacionados na lista 

Periódicos Qualis da CAPES, e comum às áreas de Educação e Administração, no 

entanto, não encontrou entre os 15 artigos analisados, nenhum mais especificamente 

voltado para o estudo do PNE, quanto ao aspecto ligado à avaliação institucional.  

Os artigos tratam da avaliação institucional da educação superior, em sua maioria. 

E, se voltam para o SINAES e suas implicações. Cabe ressaltar que este aspecto está 

definido no PNE, mas os artigos apontam para os resultados da avaliação institucional 

externa em IES, bem como a mesma é realizada. Em alguns artigos acabam conjugando 

dois modelos de avaliação: avaliação formativa, que tem por objetivo aprimorar o 

trabalho, e a avaliação regulatória, que visa exigir um padrão mínimo de qualidade. Não 

citam, entretanto, aspectos relativos ou atinentes ao PNE. Não se referem ao PNE, como 

plano nacional vigente.  

Por sua vez, os artigos que tratam da política de avaliação da educação superior, 

enfocam o histórico destas políticas de avaliação e os elementos que interferem no 

estabelecimento do processo de avaliação. Mesmo considerando o aspecto político da 

avaliação e sua evolução, o PNE não foi mencionado como plano norteador.  

Também foram abordados nos artigos analisados o aspecto vinculado à gestão e à 

democratização do processo avaliativo, o que conduz a um trabalho em equipe, 

fortalecendo os atores do processo. Há, inclusive, um artigo que se volta para os atores 

do processo dentro de uma perspectiva psicanalítica, analisando porque esses atores 



370 

 

silenciam ou apresentam resistência ao processo de implantação da avaliação institucional 

na organização na qual atuam.  

Constatou-se um artigo que revisou a literatura sobre avaliação publicada nos 

encontros anuais da ANPED, no período de 2000 a 2010, verificando com que frequência 

o tema aparecia nas apresentações de trabalho e nos pôsteres. Verificou-se com este 

estudo que a temática aparece em menos de 3% dos trabalhos apresentados, indicando 

que é um tema que necessita ainda de aprofundamento e estudo. 

No que tange à educação básica, um artigo trata da qualidade das escolas e das 

tensões e potencialidades da avaliação externa. Discorre sobre a importância das 

iniciativas das avaliações externas como diretriz para a melhoria da qualidade no ensino 

das escolas públicas. O artigo é voltado para as escolas de ensino fundamental, apresenta 

as interfaces das avaliações com a melhoria da qualidade da educação e, também, alguns 

indícios das tensões provocadas pelas avaliações. Embora este artigo não cite o PNE, é o 

que mais se aproxima ao que está definido no artigo 11º, e que trata da melhoria da 

educação básica, bom como suas metas e estratégias. No entanto, no artigo, de forma 

clara, não há menção a este plano. 

Analisando todo o processo da Avaliação Institucional pesquisada, por meio de 

análise documental e de revisão de literatura se pode concluir que a legislação estudada 

apresenta, dentre outros aspectos, desafios a serem enfrentados no contexto educacional. 

Entre eles estão: como desenvolver e implantar o processo de avaliação orientado para 

uma gestão estratégica? Como garantir a participação de todos os agentes? Como criar 

uma cultura da importância da autoavaliação que possibilitem o envolvimento de todos? 

A cultura da avaliação institucional é uma tarefa que no âmbito da educação ainda precisa 

crescer.  

Da mesma forma, a avaliação institucional apresenta ainda lacunas quanto a um 

caminhar orientado para a gestão estratégica da organização. Onde o gestor e sua equipe 

tenham possibilidades de participar do processo avaliativo, de forma contínua e 

sistemática. E, ainda, de garantir que os resultados desta avaliação institucional 

representem significados que possibilitem a tomada de decisão no contexto 
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organizacional. Onde a atuação no processo do desenvolvimento e aprimoramento da 

Instituição possa se realizar dentro de uma gestão participativa e democrática.  

Cabe ressaltar, ainda, que no momento atual, poucos são as pesquisas publicadas 

que se voltam para a Avaliação Institucional das escolas de Educação Básica. Este nível 

de estudo merece atenção.   

Finalizando cabe recomendar, visto ser este um estudo inicial, que o mesmo seja 

retomado e considerado como tema de estudo, considerando os dois últimos PNEs, de 

forma comparativa, em relação à avaliação institucional e à melhoria na qualidade da 

Educação Básica e Superior.  
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Introdução 

Em seu Capítulo III, Seção I, a Constituição Federal de 1988 trata Da Educação 

estabelecendo já os limites da autonomia da instituição, em sua relação com as políticas 

públicas. O primeiro dos artigos, Art. 205, determina que o Estado seja o primeiro 

responsável pela educação como “direito de todos”, cabendo à sociedade o papel de 

colaboradora, e no Art. 206 vêm elencados os princípios “do ensino”, entre os quais está 

o da “gestão democrática”.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

por sua vez, reproduz estas determinações e estabelece em seu Art. 14º: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - 

participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 

Percebem-se os limites da democracia a que se refere a legislação, primeiro, por 

se referir ao ensino, que corresponde apenas à dimensão pedagógica da gestão escolar, e 

segundo, por resultar de normas estabelecidas pelos respectivos sistemas de ensino. Neste 

contexto, e considerando a “inexperiência democrática” do brasileiro, apontada por Paulo 

Freire (1959) e ainda evidente na esfera da política, do trabalho e das relações sociais, 

cabe questionar, no âmbito da escola pública, a pertinência do termo gestor, para 

diretores, assistentes e coordenadores pedagógicos, e o significado e a abrangência da 

participação dos docentes, alunos e familiares na elaboração do projeto pedagógico e nos 

colegiados escolares. 

mailto:marienenatal@hotmail.com
mailto:frasev@uol.com.br
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O uso do termo gestão implica, por si só, uma concepção mais abrangente e mais 

complexa do que seria uma prática administrativa. Segundo abordagens teóricas que se 

desenvolvem e se divulgam no Brasil especialmente na década de 90, o termo 

administração refere-se a fato que se concretiza a partir de uma perspectiva técnica e 

burocrática, enfatizando a eficiência no emprego de recursos materiais para o alcance de 

seus objetivos, enquanto que gestão, sem negligenciar ou ignorar as demandas 

administrativas, caracteriza-se por um trabalho de articulação e interação com os 

diferentes sujeitos envolvidos: no caso aqui abordado, os sujeitos que atuam na Escola e 

nos sistemas de ensino. Não é por acaso que surge uma vasta literatura a respeito da gestão 

escolar, naquele período, como por exemplo, a revista Gestão em Rede, resultado do 

Projeto Renagest – Rede Nacional de Referência em Gestão Educacional, do Conselho 

Nacional de Secretários da Educação. 

O fenômeno da globalização traz, para o Brasil dos anos 90, a urgência em rever 

conceitos e inaugurar novas práticas econômicas, mais favoráveis à competência, fruto 

da criatividade, da autonomia e do trabalho colaborativo. É no universo das empresas que 

emerge então, a qualidade como fator determinante da estratégia e da organização do 

trabalho, para a qual, destaca-se, não basta o pragmático emprego de recursos; torna-se 

fundamental o elemento humano e, consequentemente, a compreensão dos aspectos 

inerentes à cultura individual e coletiva, à subjetividade e às relações interpessoais. O 

conceito de Qualidade Total (TQM – Total Quality Management), elaborado e 

implementado pela Toyota, no Japão, nos anos 80, e divulgado em todo mundo, parte do 

princípio de que é necessário adquirir qualidade, mantê-la e aprimorá-la, num processo 

contínuo e dinâmico de reformulação de metas e ações. Para tanto, propõe a substituição 

da organização fordista, baseada na fragmentação, especialização e verticalização de 

funções, de operação e de comando, em uma organização constituída de colaboradores, 

com atribuições ampliadas, porque têm como fundamento o compromisso com um 

projeto comum, ou seja, o projeto de sociedade classista e excludente, que tem hoje na 

flexibilização neoliberal sua justificativa para uma educação pretensamente inclusiva. 

Os projetos internacionais de desenvolvimento social vão espelhar esta nova 

perspectiva de qualidade, característica de uma sociedade global que superou já a fase de 

primazia dos instrumentos tecnológicos. Tem-se como contexto histórico global, a 

sociedade do conhecimento, para a qual se faz necessário um projeto global de inclusão 
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social a partir de ações econômicas e educacionais. Isto explica, por exemplo, a adoção 

do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento: os países são agora classificados não apenas pelo PIB – Produto 

Interno Bruto, mas também por índices de alfabetização e de escolaridade, por exemplo. 

São índices numéricos, que expressam dados em quantidade, mas apontam para uma nova 

concepção de desenvolvimento, que leva em conta a qualidade de vida e dá valor, 

portanto, à dimensão humana do mundo da produção e do trabalho. (MACHADO, 2001, 

p.19). Torna-se imperativo nesta sociedade do conhecimento, que todos os países, e 

especialmente os países em desenvolvimento, comprometam-se com um plano de metas 

comum, em favor de uma Educação para Todos (Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos, Nova Iorque, abril de 1990) e educação de qualidade, para que todos sejam 

incluídos na formação de sujeitos autônomos, criativos e colaborativos, respondendo às 

demandas de um sistema produtivo altamente dinâmico e competitivo, fundador de 

valores correspondentes a estas mesmas demandas.  

No Brasil, há em curso uma política pela inclusão e pela qualidade em Educação, 

segundo esta nova perspectiva global, explicitada desde 1996 na LDB – Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional projetada, nos últimos 10 anos, em programas de 

financiamento de projetos pedagógicos e de formação continuada de professores, em 

sistemas de avaliação escolar e em programas que favorecem o ingresso dos jovens nas 

universidades. Os resultados, no entanto, não são positivos. A sociedade reclama a 

alfabetização nas séries iniciais, o devido letramento ao final do Ensino Fundamental, a 

real capacitação para o Ensino Superior ao final do Ensino Médio, o aprimoramento de 

conhecimentos, de valores e de atitudes no decorrer dos doze anos de Educação Básica. 

Recentemente, a Lei nº 13.005, publicada em 26 de junho de 2014, aprovou o Plano 

Nacional de Educação (PNE), com vigência por 10 (dez) anos, a contar da sua publicação, 

com vistas a cumprir o disposto no art. 214 da Constituição Federal de 1988, a saber: 

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: 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 
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País.VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do produto interno bruto. 

(BRASIL, CF, 1988 - Emenda Constitucional nº 59, de 2009). 

 

QUAIS AS PERSPECTIVAS PARA A GESTÃO ESCOLAR, A PARTIR DO PNE? 

 

Este ensaio busca refletir sobre esta questão, considerando a relação entre a 

Escola, unidade onde acontece o trabalho de educação formal, as determinações ou 

orientações oficiais e as reais demandas da sociedade em que está inserido o aluno.  É na 

gestão escolar, em sua dimensão pedagógica, que se observa esta relação. 

Em consonância com o projeto de democratização política que está em curso no país, a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, determina como princípio “a gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei”, o que é reafirmado em 1996 pela LDB 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Como se afirmou anteriormente, tal 

determinação pode traduzir-se, na prática, como limitação, e não como garantia de um 

regime democrático de gestão.  

O PNE, ou Lei 13.005/2015 abre novas perspectivas, em especial no artigo 2º, que 

estabelece como diretrizes: 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - 

promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 

País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos 

em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, 

que assegure atendimento às necessidades de expansão, com 

padrão de qualidade e equidade; 

 

Antes de explorar o tema de uma nova ética e dos novos valores que nortearão as 

mudanças educacionais, é necessário considerar o disposto no inciso VI, sobre a gestão 

democrática da educação pública, o que supera o âmbito do ensino, e no inciso VII, sobre 

o estabelecimento de metas para aplicação de recursos públicos, de tal modo que 

assegurem o atendimento às necessidades de expansão da educação escolar com padrão 

de equidade e qualidade necessárias ao bom termo de processos de gestão requerido.  Em 
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consonância, recomenda-se também a leitura do artigo 3º e 5º desta Lei, à luz do PNE. O 

artigo 3º estipula que as metas previstas deverão ser cumpridas em 10 anos, prazo de 

vigência do Plano. O artigo 5º determina que a execução do PNE, visando o cumprimento 

de suas metas, será foco de um contínuo monitoramento e de periódicas avaliações 

realizadas por diferentes instâncias do poder público: pelo MEC, pela comissão de 

Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal, pela Comissão da Câmara dos 

Deputados, pelo Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação. Como 

prevê o art. 5º, parágrafo 2º, a cada dois anos, o INEP publicará estudos que aferirão o 

cumprimento das metas, estabelecidas no anexo desta Lei.  

Tais informações serão organizadas por ente federado, consolidadas em âmbito 

nacional, sendo balizadas pelos estudos e pesquisas previstos no art.4º, podendo também 

recorrer a outras fontes. Como disposto no art. 6º, a União promoverá até o final do 

decênio, pelo menos duas conferências nacionais, precedidas de Conferência distrital, 

municipais e estaduais, sendo coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação no âmbito 

do Ministério da Educação. Cabe ao Fórum promover a articulação das conferências 

regionais, estaduais e municipais que precederão a execução do PNE e o cumprimento de 

suas metas. O Fórum Nacional de Educação deve assim acompanhar todas as fases de 

preparação e execução do PNE. De fato, são medidas que indicam uma série de atividades 

que devem ser realizadas pelos governantes e instituições de ensino para cumprir o que 

se estabelece como Plano Nacional, transcendendo a dimensão setorial e prevendo, em 

reduzido tempo, mudanças e alterações radicais no ensino brasileiro e suas instituições 

escolares, bem como mudanças na sociedade e nos órgãos governamentais. Frente a tais 

desafios, impõem-se pesquisas e estudos sobre as questões éticas que circunscrevem tais 

mudanças no campo da educação nacional, e especialmente, no âmbito escolar. 

No que pesem todas as determinações legais, a Escola parece estar na contramão 

deste processo. Recorrendo à questão colocada por Monteiro e Motta: por que é tão 

grande “a distância entre o que mudou no mundo e o que não mudou na Escola”? (2013, 

p. 4) 

Faz-se necessário avaliar, portanto, em que medida se realiza na Escola, e 

especificamente na rede pública, agora na segunda década do século XXI, um trabalho de 

gestão democrática, comprometido com as exigências do contexto global e local, com a 
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formação individual e coletiva, para o trabalho e para a cidadania, que se construa por 

meio do desenvolvimento de aprendizagens recíprocas e pertinentes, a ação e formação 

política e as interações socioculturais. Trata-se de prática norteada por uma 

intencionalidade, por valores que traduzam uma cultura, por uma ética, enfim. 

Como base e princípio para as reflexões aqui apresentadas, entende-se a Escola 

Pública como instituição, e não como organização, assim como defende a filósofa 

Marilena Chauí, para quem: 

(...) uma organização difere de uma instituição por definir-se por 

uma prática social determinada por uma instrumentalidade: está 

referida ao conjunto de meios (administrativos) particulares para 

obtenção de um objetivo particular (...). A instituição social aspira 

à universalidade. Isso significa que a instituição tem a sociedade 

como seu princípio e sua referência, normativa e valorativa, 

enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência, 

num processo de competição com outras que fixam os mesmos 

objetivos particulares. (CHAUÍ, M. in SCHULZ, 2008, p.18). 

 

É papel da Escola, formar sujeitos capazes de usufruir dos bens materiais e 

culturais produzidos pela sociedade e igualmente competentes para interagir e 

transformar as forças produtivas e a realidade cultural e política que a caracterizam. Os 

princípios e valores que embasam o trabalho escolar, portanto, devem espelhar os da 

sociedade, daí considerar-se a Escola uma instituição social, historicamente construída e 

legitimada, para a qual se exige um trabalho de organização abrangente, que se reconheça 

responsável não apenas pela administração de recursos, mas principalmente pela 

mediação e articulação de ações e de projetos pedagógicos, de caráter político e 

sociocultural.  Este trabalho será aqui denominado gestão. 

A LDB, reafirmando a determinação constitucional em relação à “gestão 

democrática”, estabelece que: 

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 

as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I- 

participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; II- participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  

Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 

públicas de educação básica que os integram progressivos graus 

de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
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observadas as normas de direito financeiro público. (Lei nº 9394, 

de 20 de dezembro de 1996). 

 

Mas será a Lei determinante na mudança de rumos da Educação, e mais 

especificamente, na mudança de princípios ou paradigmas que norteiam a gestão 

pedagógica? 

A Lei traz para a Escola uma nova terminologia, a de gestão, coerente com o 

propósito de que a Escola deva inserir-se no processo de democratização, característico 

de um novo contexto histórico nacional. Anos se passaram e a Escola ainda não ocupou 

devidamente o seu lugar neste processo, ou talvez seja mais apropriado dizer, que ela não 

assumiu devidamente o seu papel. Os resultados insatisfatórios de desempenho escolar e 

a falta de uma sintonia ou reciprocidade entre familiares, alunos e escola sinalizam isso.  

Não significa dizer que a mudança de perspectiva ou de paradigmas de um 

determinado agente denominado gestor, que se pode concluir ser o Diretor da Unidade 

Escolar, é fator de definitiva mudança da gestão escolar e dos resultados pedagógicos. 

Cabe citar Anselm Grün: “(...) somos responsáveis pela maneira como nos deixamos 

liderar”. (GRÜN, apud LUCK, H, 2004, p. 43). 

 

A ESCOLA POSITIVISTA E A NECESSIDADE DE UMA NOVA ÉTICA 

 

Contrariamente ao que determina a Lei, nossas escolas seguem ainda um modelo 

burocrático de gestão, de base racionalista positivista. Nas unidades escolares, assim 

como nas instâncias municipal e estadual dos sistemas de ensino, tem-se como resultado 

da filosofia positivista uma concepção autoritária e tecnocrática de gestão escolar: a 

utilização de equipamentos ou materiais pedagógicos, a aplicação de recursos financeiros, 

os projetos e práticas pedagógicas e, principalmente, os resultados, são entendidos como 

objetos de avaliação e controle de agentes que não se envolvem diretamente com o 

processo educativo: a saber, o Diretor da Escola ou um superior hierárquico, representante 

da instância regional do respectivo sistema. Assim, a gestão escolar constitui e reproduz 

uma estrutura verticalizada de competências e atribuições, de modo que o diretor 
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representa na escola um poder central, que comanda, fiscaliza e delega tarefas, sendo seu 

objetivo a subordinação dos demais agentes: professores, funcionários e alunos.  

Criou-se a partir deste paradigma positivista, que persiste até os dias de hoje, uma 

lógica que converte resultados em números, problemas em manuais e pessoas em peças 

de uma engrenagem que deve produzir a educação de outras pessoas. Desdobra-se então 

uma perspectiva funcionalista, segundo a qual o Diretor decide, o professor ensina e o 

aluno aprende. Mas o que se aprende, neste contexto? 

Existe uma ética que permeia e dá suporte teórico e ideológico a esta realidade. 

Trata-se de uma ética correspondente ao autoritarismo de Estado, que persiste na 

sociedade e nas instituições brasileiras por força do processo de opressão e posterior 

alienação política, empregado pelo regime ditatorial e com raízes mais remotas, no 

período em que éramos ainda colonizados. Paulo Freire aponta para esta característica da 

sociedade brasileira, que ele chama de “inexperiência democrática” (1959). O projeto 

neoliberal, que se apresenta como contraponto a esta situação de alienação e inércia 

intelectual e política, infelizmente, não promoveu uma superação real de paradigmas e 

nem mesmo abriu caminho para a adoção de uma ética gestora democrática, por uma 

educação que promova a democracia, constructo e resultado da cidadania. 

O ideal de liberdade e de democracia defendido para as instituições brasileiras e, 

no caso da Educação, apontado como pressuposto para a gestão escolar e para a formação 

do sujeito cidadão, apoia-se na ética do individualismo. Ora, o individualismo é valor que 

inviabiliza um projeto de gestão democrática, que se faz, justamente, pela mediação de 

subjetividades, pela promoção e coordenação de projetos e ações coletivas. O paradigma 

neoliberal defende a liberdade e os direitos individuais, contribuindo para a fragmentação 

e pulverização das ações e projetos educativos, por um lado, e por outro, restringe a 

concepção de cidadania à do direito civil.  

Como afirma Bordignon (2000), ao comentar a condição constituinte do sujeito, 

este se faz e se emancipa numa condição dialógica com o outro. Nessa relação são dadas 

as condições que promovem sua transformação de objeto em sujeito; sujeitos 

emancipados, juntos, formarão o todo, que é feito de processos dinâmicos, forjados 

coletivamente. De fato, a escola cidadã é aquela que reflete esta dinâmica, na qual o poder 

está no todo, construído pelo conhecimento e pela afetividade.   
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Também a concepção de cidadania supera, neste caso, a filosofia positivista. No 

atual contexto de construção de novos paradigmas, entende-se a cidadania como 

fenômeno histórico de realização individual e coletiva, no campo econômico, cultural e 

político, ultrapassando o status jurídico de direitos e deveres do indivíduo, em sua relação 

com as determinações do Estado. A escola constitui, por sua natureza socioeducativa, o 

espaço por excelência para a sua construção. 

É preciso, pois, pensar um currículo que contemple um projeto de gestão 

democrática, articuladora de práticas pedagógicas formadoras de sujeitos cidadãos, 

capazes de construir realidades democráticas. Para tanto, é preciso desenvolver uma 

consciência sobre a ética autoritária que sustenta as atuais práticas gestoras e também as 

educativas, realizadas por cursos ou projetos disciplinares, de modo que seja esta ética 

desconstruída pelo enfrentamento com novas propostas gestoras e educativas, pautadas 

por novos paradigmas. Neste processo dialético de reconstrução, emerge uma nova ética, 

fruto de reflexão e ação, de aspectos subjetivos e objetivos, de valores e de compreensão 

individual e coletiva, fundamentando uma gestão que seja democrática em seus princípios 

e seus objetivos e que articule com os diferentes sujeitos do processo educativo a 

organização de um currículo pertinente a esta nova realidade. Um currículo que articule 

a aquisição de conhecimentos disciplinares a experiências políticas, socioculturais, 

afetivas e estéticas, de maneira a contemplar a construção da cidadania, por meio de 

projetos. Cabem aqui as considerações de Machado: 

Mesmo em países onde os direitos humanos não costumam ser 

violados, a necessidade de formar o cidadão permanece viva, 

relacionando-se com a semeadura de valores e a articulação entre 

os projetos individuais e coletivos. Entre a ideia de cidadania e a 

de projeto, (...), existe uma relação interessante que alimenta 

ambas, simbioticamente. (2001, p. 35-36) 

 

Transcende-se, portanto, o próprio conceito de cidadania, que deixa de ser mero 

reconhecimento dos direitos humanos em lei para ser o resultado histórico de um processo 

educativo em constante interação e integração com a sociedade. Uma nova organização 

curricular, que promova a confluência de projetos individuais e coletivos, é condição 

inerente à concepção de uma nova ética gestora educativa, pela formação do sujeito 

cidadão. É imperativo, portanto, superar a concepção de currículo enquanto grade de 

disciplinas com seus respectivos conteúdos, por meio de um projeto pedagógico-
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curricular, “assentado nas crenças, valores, significados, modos de pensar e agir das 

pessoas que o elaboram”. (LIBÂNEO, 2013, p.126) 

Desta forma reconstrói-se também a cultura escolar, que diz respeito à 

compreensão subjetiva, individual e coletiva, sobre o trabalho de ensino e de 

aprendizagem e também, sobre a prática de gestão. A cultura escolar legitima e sustenta 

determinado tipo de gestão e de liderança que promoverá o desenvolvimento do projeto 

pedagógico-curricular. 

Como defende Heloísa Lück (2010, p. 97), há elementos comuns ao exercício da 

gestão e da liderança, que “dizem respeito à dimensão humana do trabalho e sua 

mobilização”. Liderança é elemento que compõe o trabalho de gestão, mas quando as 

relações de trabalho seguem princípios democráticos e participativos, não é de 

responsabilidade exclusiva do gestor, liderar e decidir. Assim como não é atribuição 

específica do professor a elaboração e execução dos projetos pedagógicos. Cabem, sim, 

ações de liderança e de responsabilidades compartilhadas.  

Referências específicas à gestão ou à liderança apontam para o estudo sobre a 

ética, assim como os estudos sobre a prática educativa, especialmente em abordagens que 

consideram a historicidade e os aspectos políticos e sociológicos.  Para Severino, que está 

na base teórica das reflexões aqui colocadas, a prática educativa guarda uma 

intencionalidade e tem a ética como um de seus elementos constitutivos, assim como o 

são, “a estética, a técnica e a política”. (2012, p. 83) Daí a importância de se definir o 

“ethos” que sobrepuja a prática gestora e qual a sua compreensão e o seu compromisso 

com a qualidade. 

Terezinha Rios, em Ética e competência, (2011, p. 34) defende que ethos e ética 

são objetos distintos: o “ethos se realiza na instância da polis”, ela afirma. Aproxima-se, 

pois, da concepção aristotélica, segundo a qual o fim último e ideal do homem, o bem, se 

alcançaria na esfera pública, no coletivo, na polis enfim. Já a ética é entendida pela autora 

como investigação e como reflexão sobre a moralidade:  

No terreno desta última, os critérios utilizados para conduzir a ação são os mesmos 

que se usam para os juízos sobre a ação, e estão sempre indiscutivelmente ligados a 

interesses específicos de cada organização social.  
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Portanto, sob o aspecto etimológico que embasa as conclusões de Terezinha Rios, 

ethos manifesta-se no âmbito na política e ética, no campo filosófico.  

Em respeito à correção teórico-metodológica, cabe avaliar a pertinência de cada um dos 

termos, a partir da análise de Rios. Considerando-se, porém, que o objeto deste trabalho 

de reflexão é a prática gestora, em sua dimensão política e também sociocultural, coloca-

se inicialmente como hipótese a coexistência, na objetivação desta prática, de elementos 

ou de fundamentos políticos, sociológicos e também filosóficos, diluindo ou fundindo em 

um só conceito, o ethos e a ética. 

Refletindo sobre os valores que balizam a concepção filosófica da ética e que 

fundamentam até os dias de hoje a ética que circunscreve o positivismo, Francisca 

Severino (2011) busca em Aristóteles a fonte da dissonância entre o que é prescrito e o 

que é desejado neste campo. “Em síntese, na ética aristotélica, conta mais o cidadão 

formado na virtude e especialmente na justiça do que a lei nas suas prescrições objetivas. 

Isto é, de pouco vale a lei sem cidadãos virtuosos”. (PEGORARO, apud Severino, F., 

2011, p.79). Impregnados pelo ethos de uma formação humanista que coloca as virtudes 

sob a responsabilidade do cidadão, somos levados a esquecer da fratura entre as classes 

sociais e as restrições ideológicas que impregnam o conceito de cidadania numa 

sociedade excludente. Esta constatação nos remete à herança conceitual da Pedagogia do 

Oprimido, de Paulo Freire (1977) quando ele faz ver “que o sistema capitalista alcança 

no neoliberalismo globalizante o máximo de eficácia de sua malvadez intrínseca” 

(FREIRE, apud SEVERINO, F., p. 80).  

Vivemos um momento econômico e político que exacerba esta malvadez, 

colocando em cheque os conceitos éticos e estéticos praticados e ensinados nos currículos 

e nas práticas escolares Não se trata de rechaçar os conceitos de virtude e de justiça, ao 

contrário, o que se busca “é aprimorá-los visando a sua precisão conceitual pela 

eliminação de suas ambiguidades” (SEVERINO, F., 2011, p. 80). Retomando esta 

afirmação aristotélica, é possível promover uma reflexão sobre “o paradoxo que instiga a 

todos os profissionais que atuam no campo da educação, sejam gestores, diretores, 

professores, pais de alunos e demais pessoas que transitam e auxiliam nos processos 

escolares e que buscam atender às determinações da lei. Perplexos frente às novas 

determinações governamentais eles quedam-se frente à complexidade e contrariedade 
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inerentes à inclusão/exclusão. Até certo ponto compreendem que não podem minimizar 

o seu escopo analítico que é o da inclusão/exclusão, todavia, não alcançam a real 

dimensão deste paradoxo, dada a formação deficitária que receberam no momento de sua 

formação. Como aponta Francisca Severino: 

De fato, os temas da diferença e da exclusão adquirem como que 

a plenitude de seu sentido se vinculado ao problema ético e à 

práxis em geral. (...) impõe-se compreender que a reflexão ética 

apresenta uma fundamentação ontológica, uma vez que a ação 

humana sempre se desenvolve no âmbito nas suas relações com 

os entes, sejam pessoas, acontecimentos ou coisas. (2011, p.81). 

 

Ao discutir as possibilidades da gestão democrática da educação, Ferreira (1981) 

e Severino, F. (2011) defendem uma nova ética. Na afirmação de Ferreira: “O conteúdo 

de uma nova ética reside em esta pressupor uma responsabilidade coletiva e em nos tornar 

coletivamente responsáveis por algo que nem sequer podemos prever.” (2000, p. 172)  

Esta nova ética da responsabilidade constitui o eixo que conduz a gestão 

pedagógica a um projeto curricular comprometido com a formação do sujeito cidadão e 

com a qualidade da Educação, concebida em consonância com os valores historicamente 

construídos na esfera política, no mundo do trabalho e no universo educativo. Todavia há 

um longo processo a ser construído: 

Vive-se o momento da passagem entre formas de vida que se 

extinguem e outras formas que apresentam nova configuração e 

aí se alternam momentos longos de instabilidade social e 

momentos fugazes de estabilidade, nos quais ainda permanecem 

resquícios de consensos morais que já não são aceitos por todos, 

mas que na degradação que sorve o ser humano ainda parecem 

dar sustentação à autoridade moral em nome da qual ainda se 

realiza a educação de crianças e de jovens. A ética então, perde a 

centralidade do processo educacional, pois não encontra seus 

fundamentos. (SEVERINO. F., p. 82) 

No que pesem as leis e decisões governamentais que dão sustentação às mudanças 

no campo da educação, enfrentamos no presente concepções que naturalizam as relações 

desiguais impostas pelo capitalismo. Tal naturalização impregna a educação de um 

dualismo que, a seu modo, conduz a visões moralizantes. A reflexão aponta para as cisões 

necessárias que devem ocorrer no âmbito da gestão da educação, em particular quando se 

trata de valores morais e éticos. São muitas as concepções sobre a aplicabilidade das leis 

e nisto reside a ambiguidade educacional do momento presente no âmbito da ética. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente ao que foi apresentado por esta comunicação, espera-se que a ação dos 

profissionais da escola e dos sistemas de ensino seja vista como fator de viabilidade para 

a concretização da gestão democrática, fundamentada num projeto pedagógico curricular 

pautado no espírito de corresponsabilidade e na prática da liderança 

compartilhada. Todavia esta possibilidade democrática está longe de se concretizar. 

Como indica a reflexão de Ferreira,  

Os valores postos na sociedade moderna do liberalismo 

explicitam e incentivam que o indivíduo, sozinho, é capaz de 

“vencer e alcançar sucesso”, desde que tenha competência 

suficiente para competir e ganhar dos demais. (Ferreira, 2000, 

p.252).  

Assim, por falta de conhecimento, e imbuído desses valores, o diretor cede às 

pressões da diretoria de ensino e os professores entendem que tudo é por força da lei, 

porque "é assim", porque "a diretoria quis", a "diretora fez", quando na verdade, muito 

pode ser feito de forma diferente. Reconhece-se que as resoluções publicadas pelo sistema 

estadual são autoritárias, em seus princípios e orientações, mas os sujeitos 

(profissionalizados por força do título acadêmico e do cargo público, mas sem 

profissionalismo, de fato), não compreendem que os princípios democráticos da 

Constituição e da LDB podem ser traduzidos e concretizados na unidade escolar, por meio 

de um projeto educativo e pedagógico norteado pelo paradigma da ética democrática, 

sendo fundamento para um novo currículo e um novo plano de gestão, que superem os 

valores e as diretrizes positivistas e neoliberais. É essencial que os educadores tenham 

uma formação de qualidade, e em contínuo aprimoramento, porque o exercício do 

trabalho cotidiano, apenas, não favorece a experiência de um diálogo consciente com as 

atuais práticas gestoras, em sua dimensão política. Conhecimento teórico e consciência 

crítica são alimentos essenciais à práxis que transforma a realidade. Apenas a formação 

continuada e de qualidade dos profissionais em Educação viabilizará um processo de 

reconstrução de paradigmas e um projeto pedagógico de gestão, com reais ganhos de 

qualidade para a escola e para a Educação.  
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Entendendo que a superação imediata da racionalidade positivista e do 

individualismo neoliberal é passo fundamental na construção do sujeito coletivo 

consciente, para a busca e consolidação de competências pedagógicas e políticas, a 

reflexão realizada, nesta comunicação, indica que o grande empecilho a ser enfrentado 

são os traços de uma sociedade egoísta, de uma ética formalizada por interesses exógenos 

que promove o estado de isolamento, fragmentação e desgaste das relações de trabalho 

existentes em nossas escolas. O contorno desta sociedade, antissolidária e promotora da 

desigualdade, este refletindo, de fato, uma escola autoritária. Esta mesma escola, porém, 

pode refletir sobre a afirmação de Ferreira (2000, p.252), de que “esta é uma realidade 

dada, mas não consolidada”, porque é processual, e sendo assim, podemos mudá-la à luz 

de uma nova ética, tornado-a mais humana, solidária e promotora de igualdade. 
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Resumo 

 

O fracasso escolar sempre contribuiu para caracterizar aqueles que não conseguem 

aprender o que se “ensina”, no ritmo que a escola lhes impõe, como atrasados, irregulares 

ou até mesmo como “anormais”. Quase sempre a escola não se aprofunda na reflexão 

e/ou investigações sobre as causas deste sintoma-problema; acaba por deixar o aluno 

entregue à sua própria sorte ao associar o seu baixo rendimento ao desinteresse, levando-

o, muitas vezes, à autoexclusão. Tendo em foco essas questões, este trabalho partiu do 

Plano Nacional da Educação – 2014, em especial o Artigo 2º inciso III (Superação das 

Desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 

todas as formas de discriminação) para discutir o modo como a equipe escolar, 

principalmente os docentes de uma escola da rede Estadual do Estado de São Paulo, 

localizada na região periférica da Capital, estigmatizam crianças que não atendem às 

expectativas de aprendizagem, colocando-as na condição de fracassados. A partir disto, 

se discuti os reflexos desses estigmas na vida escolar desses educandos e em suas 

possibilidades de pleno desenvolvimento. Esta pesquisa tomou como base o PNE e os 

estudos que problematizam o fracasso escolar, se apoiando em autores como Lahire 

(1997), Patto (2002) e Queiroga (2005), e sobre os estigmas que acontecem no ambiente 

escolar, como Dubet (1994), Goffman (1963) e Feltrin (2004). Por meio do estudo 

realizado, constatou-se que o atual sistema de ensino ainda não consegue incluir os alunos 

com supostas dificuldades de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Fracasso escolar. Rendimento escolar. Estigma. PNE. 
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Introdução 

  Por entender que o fracasso escolar possui várias causas e que muitas vezes ele se 

manifesta de distintas formas, como a exclusão de crianças e adolescente, é que este artigo 

pretende abordar a maneira como a escola tem lidado com este problema e os reflexos 

deste processo de estigmatização na vida dos educandos. Para tanto, tomou-se como 

impulso inicial para esta pesquisa o relato que segue: 

Um aluno chega ao 7º ano do Ensino Fundamental com muitas dificuldades de 

leitura e escrita, iniciando seu processo de alfabetização; a professora de português do 

ano anterior avisa a colega novata de que “aquele é um caso perdido, até a mãe o 

abandonou”. Mas, ciente de sua responsabilidade como docente, a nova professora decide 

tomar algumas atitudes para auxiliá-lo: cria-se uma relação de empatia e esta criança se 

dispõe a estudar durante o intervalo e a participar das aulas de apoio após as aulas 

regulares.  

Em momentos de “descuido” começa-se conhecer um pouco mais do que há por 

trás deste aluno “mal-educado, que não sabe ler nem escrever” (ele mesmo se definia 

como alguém que só sabia ler e escrever “palavras pequenas”): quando ele tinha 7 anos 

de idade, sua avó, que cuidava dele e dos irmãos, morreu na sua frente, ele, então, vai 

viver com a mãe; a mãe passa as noites fora de casa e o garoto passa a ser o responsável 

pelo irmão mais novo.  

Segundo seus relatos, os professores lhe parecem agressivos. Nesta situação de 

abandono ele se sente excluído de toda e qualquer possibilidade de aprendizagem. Ao 

perceber que a relação compromissada docente-discente pode resultar em aprendizagem, 

ele começa a se desenvolver e em menos de oito meses sua escrita já é legível. Logo em 

seguida, algo acontece em sua casa e ele começa a faltar muito à escola; justifica-se deste 

modo: “O médico disse que estou com depressão”37. 

No relato, o que se observa é um aluno fadado ao fracasso por não atender às 

“expectativas de aprendizagem”; colocado nos documentos oficiais, acaba desistindo, 

usando os argumentos que aprendeu na escola ao ser diagnosticando como doente, ou 

ainda, portador de “fracasso escolar”.  

                                                             
37 Experiência vivida como docente na rede pública do Estado de São Paulo. 
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Discursos como estes acabam  

 

[...] subjetivando as crianças como portadoras de fracasso escolar, 

explicado por uma incapacidade pessoal, por deficientes inerentes 

ao próprio comportamento, de sua estrutura familiar e de seu 

grupo social de pertença; como alguém que, não aproveitando as 

oportunidades oferecidas pela escola, estaria no futuro sendo 

“castigado”, segundo a moral cristã da reparação, com posição 

mais rebaixada socialmente. (QUEIROGA, 2005, p. 122) 
 

Castigos que lhes são impostos por não conseguirem aprender o que a escola lhes 

impõe, justificando, portanto, o estereótipo que receberam ao serem classificados como 

“anormais” o que, consequentemente, leva-os à exclusão.  O não-aprender deve ser visto 

como um sintoma escolar, como defende Nádia Bossa (2002, p. 68-69), um pedido de 

ajuda que não pode ser ignorado, um indício de que algo vai mal. Mas o fato é que ou os 

castigamos pela meritocracia ou os enganáramos, o que nada mais é que uma forma de 

exclusão.  

Antonio Feltrin (2004) caracteriza quadros semelhantes a este como “deficit 

circunstancial”, o mais comumente encontrado na escola, que “decorre da história de vida 

do sujeito, de comprometimentos qualitativos nas suas trocas realizadas com o meio 

físico, sociocultural e interpessoal” (p. 97). O autor ainda destaca que a rotulação, tão 

comum em casos como estes, em nada contribui para que o problema seja solucionado: o 

aluno deve ser visto como um ser humano “imerso num mar de realidades” (p.99), com 

problemas que devem ser discutidos, entendidos, atendidos e, à medida do possível, 

solucionados.  

Muitas vezes a escola não procura investigar os motivos que levam o aluno a não 

conseguir se desenvolver e tampouco se abre ao diálogo para que ele possa refletir e 

opinar sobre seu processo de escolarização, pelo contrário, acaba por caracterizá-lo como 

alguém desinteressado. François Dubet (1994, p. 99) afirma que quando há a 

estigmatização, frequentemente estes alunos “aceitam, em especial, a imagem negativa 

que deles mesmos a escola lhes dá: incapacidade, ausência de vontade, ‘estupidez’”. O 

autor defende que é comum que o adolescente acolha os papéis que lhe são impostos, mas 

que normalmente sua atitude consiste em “anular o estigma mediante o excesso de 
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conformismo”: exageram-no na violência ou na recusa do esforço, uma maneira de 

subjetivar a experiência escolar. Evidentemente este aluno traz para a escola muito mais 

que um corpo, traz o desprezo da mãe, a ausência do pai, a saudade da avó, a preocupação 

com o irmão mais novo, a mágoa com os professores que não o compreendem e o 

maltratam, o julgamento dos colegas de sala. Portanto cabe à escola pensar como cumprir 

o que foi discutido coletivamente no Plano Nacional de Educação  para superar as 

desigualdades educacionais e promover a cidadania à medida que combate todas as 

formas de discriminação. 

 

O Cenário da segregação e exclusão social  

A situação citada acima diz de um indivíduo que desde a infância é condicionado 

pelo grupo a desenvolver um grau bastante elevado de autocontrole determinado pelas 

regulações sociais.  Estas, por sua vez, vão se sedimentando nas sociedades humanas e 

configurando grupos, tribos e instituições com comportamentos e habitus diferenciados 

e portadores de certo poder diluído numa formação social específica. O indivíduo, por 

meio das relações sociais, interioriza os sentimentos, paixões, emoções, controles e 

representações em suas atividades mentais, e depois exterioriza suas representações 

através de comportamentos, habitus e relações de poder. Desta maneira, pensamento e 

ação estão interligados no plano individual em função do social (ELIAS, 1994). 

 Para Elias (1994), na contemporaneidade, à medida que as sociedades vão se 

tornando mais complexas e urbanizadas as funções de proteção e controle do indivíduo 

dependem cada vez menos dos pequenos grupos, como a família. Desse modo essas 

sociedades, diferentemente das anteriores, acabam por isolar o indivíduo, e este vive cada 

vez mais segregado no sentido de batalhar por sua sobrevivência e se defronta com um 

número crescente de opções, aumentando a possibilidade de individualização pessoal.  

Isto significa que a suposta liberdade de escolha e autonomia exige de cada indivíduo 

maior autocontrole consciente ou inconsciente, e assim, tendo em vista a crescente oferta 

de oportunidade, o processo de individualização carrega marcas de sucessos e insucessos.  

O poder de escolher por si, entre outras coisas, é exigência que logo se converte em 

habitus, necessidade e ideal que são avaliados, tanto no sentido positivo, quanto negativo, 

na escala de valores sociais.  
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Este movimento, entre a liberdade de escolha e risco de escolha, constitui a 

estrutura da personalidade e as emoções vividas pelo sujeito nas sociedades em 

desenvolvimento, rumo a um nível mais elevado de individualização. Neste sentido, “a 

abundância de oportunidades e metas individuais diferentes nessas sociedades é 

equiparável às abundantes possibilidades de fracasso” (ELIAS, 1994, p. 109). 

 De outro modo, Bauman (2001) afirma que a suposta sensação de liberdade traz 

em seu avesso à evidência do desamparo social em que se encontram os indivíduos 

moderno-líquidos. Este indivíduo líquido acaba por perder a noção de pertencimento 

familiar e, desta forma, opta por se depreender de seus grupos sociais. O desprendimento 

das redes de pertencimento social caminha em paralelo com o processo de 

individualização como característica central da constituição das novas subjetividades. 

Neste contexto, a cultura do Eu sobrepõe-se à cultura do Nós, e o relacionamento eu-

outro ganha ares mercantis, em que os frágeis laços têm a possibilidade de serem desfeitos 

frente a qualquer desagrado de ambas as partes. Privatizam-se não somente os “serviços” 

de cunho social (direito à cidadania) como as próprias parcerias humanas. 

Relacionamentos voláteis e fluidos remetem a uma sensação de leveza e descompromisso, 

que é muitas vezes associada à liberdade individual. 

Ora, a suposta liberdade de escolha nesta sociedade líquida, que a princípio nos 

dá certa leveza nos permitindo romper com todos e quaisquer laços afetivos e sociais, 

exige do indivíduo muito mais autocontrole que outrora, pois dele depende o sucesso ou 

insucesso de suas escolhas. Nesse movimento de escolha os indivíduos se veem tomados 

por sentimentos de solidão, desamparo e isolamento, que nada mais são que sensações 

perversas de liberdade e da desterritorialização em que pobres, atrasados, lentos, 

desviantes, gordos, negros e estrangeiros pairam no ar sob o rótulo da exclusão perversa.  

Exclusão que segue sob a égide de uma nova ordem mundial que se instaura, em função 

das transformações tecnológicas, da globalização da economia, da mundialização da 

cultura e do consumo.  

O que se identifica na sociedade em geral não se constitui de modo diferente na 

escola, muito pelo contrário nela se acentuam, pois, como as novas tecnologias do eu 

sustentadas pelo construtivismo, as questões de desempenho e rendimento escolar são 

identificados como problemas individuais. Desse modo, tanto o fracasso quanto o sucesso 



394 

 

escolar são pessoal, isentando todos os outros fatores envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Esse causa não só a classificação, segregação, mas, sobretudo a exclusão 

social e escolar. 

Os discursos sobre o fracasso escolar são construídos historicamente e, portanto, 

o Brasil dos anos oitenta estava povoado pelas teorias construtivistas que,   

 

[...] foi uma tendência observada em nível mundial, e, inclusive, 

em grandes regimes políticos bastante diferentes. No caso da 

narrativa construtivista - discurso escolhido pela sua hegemonia 

na série histórica da eficácia – interessa compreender as 

condições de possibilidade de sua emergência no campo 

educacional brasileiro; como foi distribuída e como tem 

circulado; que arranjos ajudou a promover, a partir da 

combinação de elementos sociais, políticos, econômicos, 

linguísticos e jurídicos, entre outros, os quais  possibilitaram a 

produção e legitimação de novos discursos e novas práticas, as 

quais tomam como foco o fracasso escolar (QUEIROGA, 2005, 

p. 85). 

 

Ainda segundo a autora, esse é um momento da história da educação brasileira em 

que o conceito de fracasso escolar, até então ligado às questões sociais, culturais e até 

mesmo nutricionais, é isolado, no processo ensino-aprendizagem, de um contexto mais 

amplo.  

Patto (2002), ao discutir as teorias racistas advindas do século XVII, mostra que 

a escola, inicialmente imposta como instrumento de unificação nacional, passou a ser 

vista pelas classes trabalhadoras como uma forma de luta individual e/ou coletiva contra 

a miséria da condição em que se encontravam e contra os processos de dominação. 

Contudo, a autora ressalta: 

Numa ordem social em que acesso aos bens materiais e culturais 

não é o mesmo para todos, o “talento” é muito menos uma questão 

de aptidão natural do que de dinheiro e prestígio; mais do que isto, 

numa sociedade em que a discriminação e a exploração incidem 

predominantemente sobre determinados grupos étnicos, a 

definição da superioridade de uma linhagem a partir da 

notoriedade de seus membros só pode resultar num grande mal 

entendido: acreditar que é natural o que, na verdade, é 

socialmente determinado (PATTO, 2002, p.61). 
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A autora publicou este texto pela primeira vez em 1990, mais de duas décadas se 

passaram e, no entanto, isto ainda se reflete na atual realidade social brasileira: de um 

lado grupos favorecidos com pleno acesso a saúde, alimentação e educação de qualidade 

- educação vista como um instrumento que contribui para a efetiva participação em 

processos de transformação da sociedade (BARREIRO, 2000, p. 33). De outro lado, 

grupos de pessoas que vivem em condição de subsistência, à margem de qualquer 

condição de desenvolvimento. Crianças advindas deste segundo grupo estão entre os 

protagonistas do fracasso escolar, o que, como bem assinala Anny Cordié (1996, p. 17), 

pode estar relacionado a vários fatores, como aspectos socioculturais, sistemas 

pedagógicos, deficiência intelectual, entre outros. Mas o que motiva este trabalho são 

especificamente as crianças que são discriminadas pela comunidade escolar por não 

acompanhar o ritmo dos demais e que, por isso, não conseguem se desenvolver em 

plenitude. Como indica Landin (1961), é impossível que a educação leve a uma 

conscientização se o aluno não é visto, e nem se vê, como alguém passível de dignidade, 

com deveres, mas, acima de tudo, com direitos. 

 

Em última análise, uma conscientização válida é a que se 

preocupa com o homem no mundo, na sua dignidade de pessoa 

que transcende o mundo e que cria um universo humano... Enfim, 

é impossível formar a pessoa humana, indicar-lhe o seu direito à 

vida, seu dever para com os outros, sua iniciativa criadora de um 

mundo humano, sem dar consciência do valor da pessoa, de sua 

transcendência sobre o mundo, etc., enfim, do que ele é, do que 

ele pode vir a ser. (LANDIN, 1961, p.5 apud BARREIRO, 2000, 

p.65). 

 

Para Duarte (1994), família pode significar coisas diferentes dependendo da 

categoria social: entre pessoas da elite, prevalece a família como linhagem (pessoas 

orgulhosas de seu patrimônio); as camadas médias abraçam em espírito e em prática a 

família nuclear, identificada com a modernidade; por fim, para os grupos populares o 

conceito de família está ancorado nas atividades domésticas do dia a dia e nas redes de 

ajuda mútua. Duarte se empenha em discutir as definições que podem ser dadas ao 

conceito família, mas sabe-se que esta é uma tarefa complicada, pois engloba a 
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subjetividade e a convivência dos envolvidos neste processo; assim, é preciso ficar claro 

que a “família” abordada aqui se refere a todas as suas organizações possíveis, não apenas 

à sua concepção nuclear - pai, mãe e filhos. 

Desta forma, não são raros os casos em que se atribuem às famílias a 

responsabilidade pelo baixo rendimento escolar da criança. Nóvoa (1995, p. 8) retoma 

que a partir do século XVIII o Estado “ocupou a arena educativa consolidando uma 

ligação privilegiada aos professores, a qual conduziu ao afastamento dos 

pais/comunidade”, mas a partir dos anos oitenta, o movimento reformador retoma as 

relações entre escola e pais/comunidade, convidando-os a participarem do processo 

educacional. Entretanto, esta relação ainda hoje não está alicerçada e, quase sempre, se 

observa um jogo de culpabilização.  

Elizabeth Gama et al. (1991, p. 357) apontam para o inegável impacto das 

condições de vida da criança em seu desempenho acadêmico, mas ressaltam que “a 

natureza e a qualidade da experiência escolar também influenciam consideravelmente a 

probabilidade de fracasso”. 

Ainda que, conforme a LDB 9394/96, seja papel do professor zelar pela 

aprendizagem dos alunos (Artigo 13), muitas vezes estes alunos com bloqueios cognitivos 

e emocionais, são vistos negativamente e muito pouco se pensa e se faz por eles, acabam 

sendo segregados e destinados ao fracasso. Gambini (2001) destaca que o inconsciente é 

o responsável por criar a predisposição para aprender. Então nos deparamos com a 

pergunta: o que há no inconsciente destes alunos? Para Fernández (1991, p. 86), o sujeito 

com sintoma-problema de aprendizagem possui uma inteligência aprisionada; ele é 

comparável a um prisioneiro que constrói sua própria cela. Uma vez condenado à prisão, 

estigmatizado pela sociedade, ele constrói seu exílio e, como a própria autora indica, “o 

único que poderá abrir a porta é ele, por dentro”. Sendo assim, não são ações 

individualizadas que irão libertá-lo; ele precisa que alguém lhe diga que o lado de fora 

também é seguro para que tome a iniciativa de libertar-se. 

 

O quadro da exclusão  

A Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo determina alguns 

indicadores de desempenho escolar que são medidos ao final de cada ano letivo. São 
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usados como referenciais: taxas de aprovação, reprovação e abandono. Segundo consta 

no documento, “a análise desses indicadores possibilita o dimensionamento das 

dificuldades e dos êxitos do que foi planejado, auxiliando na tomada de decisão e na 

proposição de soluções”. Os últimos dados disponíveis em seu site são referentes aos anos 

de 2010, 2011 e 2012, nos quais se pode ver: 

 

Tabela 1 – Taxa de Aprovação, reprovação e abandono no Ensino Fundamental 

(Escolas Estaduais). 

Ensino Fundamental 

Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono 

REDE ESTADUAL 

Ano Aprovação Reprovação Abandono 

2010 93,5 5,1 1,4 

2011 92,9 5,6 1,5 

2012 93,6 4,8 1,6 

Fonte: Censo Escolar, 2013. 

 

Tabela 2 – Taxa de Aprovação, reprovação e abandono no Ensino Fundamental 

(Escolas Federais). 

Ensino Fundamental 

Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono 

REDE FEDERAL 

Ano Aprovação Reprovação Abandono 

2010 96,1 3,9 0,0 

2011 98,1 1,9 0,0 

2012 98,5 1,5 0,0 

Fonte: Censo Escolar, 2013. 
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Tabela 3 – Taxa de Aprovação, reprovação e abandono no Ensino Fundamental 

(Escolas Municipais). 

Ensino Fundamental 

Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono 

REDE MUNICIPAL 

Ano Aprovação Reprovação Abandono 

2010 94,0 5,5 0,5 

2011 94,3 5,1 0,6 

2012 94,9 4,5 0,6 

Fonte: Censo Escolar, 2013. 

 

 

O número de reprovações vem apresentando uma queda nos últimos anos, isto 

desde a adoção do sistema de progressão continuada, o que colabora muito para diminuir 

os números da reprovação e evasão escolar. Márcia Ceratti (2008, p. 2-3) analisa o 

problema da evasão escolar como um indicativo de que os esforços que a escola faz para 

conseguir frequência e aprovação dos alunos “não asseguram a permanência deles na 

escola. Pelo contrário, muitos desistem”. Um dos principais motivos para a desistência, 

segundo a autora, são os atrasos na aprendizagem. Além disso, a autora ressalta que é 

importante separar a conclusão dos estudos pelo aluno e o resultado da apropriação do 

saber em seu sentido mais amplo.  Os dados acima, embora apontem para o problema da 

evasão escolar, camuflam o problema do fracasso escolar, ou seja, não discutem o porque 

fracassaram ou evadem.  

Outros dados poderiam ser incluídos a esses, a exemplo, os dados  da  pesquisa 

sobre Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, realizada, em 501 escolas 

públicas de várias regiões do país,  pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe) da Universidade de São Paulo e  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publicada  em 2009 e baseada em entrevistas com 

mais de 18,5 mil alunos, pais e mães, diretores, professores e funcionários, revelou que 

99,3% das pessoas entrevistadas apresentam algum tipo de preconceito. A análise da 

pesquisa revelou que,. 
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[...] os diversos públicos-alvo (diretores, professores, 

funcionários, alunos e pais / mães) apresentam atitudes, crenças e 

valores percebidos que indicam que o preconceito é uma 

realidade nas escolas públicas brasileiras nas sete áreas temáticas 

de discriminação pesquisadas (étnico-racial, de deficiência, de 

gênero e orientação sexual, geracional, socioeconômica e 

territorial).  

A área temática que apresentou os maiores valores para o índice 

ponderado percentual de concordância com as atitudes 

discriminatórias foi a que exprime a discriminação em relação a 

gênero (38,2%), seguida pelas áreas referentes à discriminação 

geracional (37,9%), em relação à deficiência (32,4%), à 

identidade de gênero (26,1%), à socioeconômica (25,1%), à 

étnico-racial (22,9%) e à territorial (20,6%). (FIPE, 2009,  p.6) 
 

A pesquisa destaca ainda que as escolas são ambientes onde o preconceito é 

bastante disseminado entre todos os atores, evidenciando que  

 

[...] o preconceito e a discriminação não raramente resultam em 

situações em que pessoas são humilhadas, agredidas e acusadas 

injustamente simplesmente pelo fato de fazerem parte de algum 

grupo social específico. Nota-se que estas práticas 

discriminatórias tem como principais vítimas os alunos, 

especialmente negros, pobres e homossexuais.(FIPE, 2009, p. 

352)  
 

Paulo Freire (1997) nos diz que a base da educação não é transferência de 

conhecimento, e acrescentamos que ela também não deve ser um lugar para 

descriminação, mas sim um meio que possibilite a libertação do oprimido. Excluir os 

alunos com supostas dificuldades ou que pertencem a esse ou aquele grupo social, em 

nada colabora para romper com os estigmas. Apresentar indicadores, elaborar Planos 

Nacionais, mas não discutir o que há por trás dos números da exclusão tampouco 

contribuem para exclusão do problema. 

 

Considerações Finais 

Este trabalho procurou problematizar as consequências das práticas 

discriminatórias que levam ao fracasso - que acontece no ambiente escolar, 
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principalmente por parte da equipe de gestão e dos professores. Para isto, discutiu-se os 

Indicadores de Desempenho Escolar, o qual exclui de seu discurso as possíveis causas do 

fracasso e o reduz a números que apresentam “aprovados” e “reprovados” e, por fim,  

destacou-se dados de pesquisas e planos que precisam ser  amplamente e exaustivamente 

discutidos.  

 Assim, segundo Vanilda Paiva (2003, p. 29), os movimentos da sociedade 

refletem na educação e, quando o sistema educacional existente já não atende às novas 

necessidades criadas, é preciso “ampliação urgente ou [...] movimentos paralelos que 

preencham as lacunas deixadas pela organização do ensino vigente”. Acreditando que o 

atual sistema de ensino não estava atingindo este público, fez-se necessário atribuir a um 

Plano Nacional de Educação uma meta que almeje a erradicação de toda e qualquer forma 

e prática escolar de discriminação e, dentre elas, aquelas que levam crianças e jovens a se 

convencerem que não são capazes de aprender. 

Para Beatriz Scoz (2001, p. 15) o compromisso da educação com a cidadania exige 

que “os educadores se envolvam como sujeitos críticos da realidade em que se situam”, 

isto é, o domínio das disciplinas/conteúdos é de extrema importância, assim como as 

atitudes que comportam uma dimensão social: “o grande desafio é conseguir colocar-se 

no lugar do outro, compreender os seus pontos de vista e motivações”.  

Isso sem contar que, como denuncia Guilherme Prado (2015), “é impossível 

aprender nessas condições”, referindo-se a salas de aula lotadas, com carteiras 

enfileiradas e sem estímulo à cooperação entre os estudantes.  

Para Gambini (2001) e muitos dos autores aqui citados, a utopia consiste em 

pensar uma escola que ultrapasse as práticas discriminatórias e que possa não apenas 

verificar o não inscrito em tais práticas que levam ao fracasso, mas o sucesso de muitas 

crianças que, contra todas as expectativas, insistem em frequentar as escolas todos os dias 

e que, por outro lado, os responsáveis pelos discursos e políticos da educação possam 

problematizar tais práticas e políticas de resultados  que desmentem as intenções de 

qualquer  Plano de Educação  

Os dados e as discussões apresentadas neste texto apontam que a exclusão escolar 

por meio de práticas discriminatórias é um fenômeno complexo e a sua superação requer 

mais do que boa vontade. É preciso que o Estado cumpra o seu dever constitucional e que 
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haja participação e o compromisso de toda a sociedade e de cada um de nós para garantir 

o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão da Educação Básica na idade certa 

de todas as crianças, independente do grupo social a que pertençam, afinal, não seria a 

escola o lugar em que devemos aprender a viver juntos?  

Apesar dos inegáveis progressos do Brasil na área de educação, muitas crianças 

estão fracassando na escola e deixando a escola muito precocemente. Exclusão que leva 

a outras formas de exclusão, como social e política. Os desafios para garantir o acesso, a 

permanência e a aprendizagem  de todas as crianças são muitos e variados e, para ser 

vencidos, precisam ser enfrentados pelo Estado, por toda a sociedade e quem sabe o Plano 

Nacional de Educação seja um desses instrumentos capazes de nos fazer avançar  na 

superação das desigualdades educacionais e e na erradicação de todas as formas de 

discriminação dentro e fora da escola. 
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Resumo 

O presente estudo tem como objeto as concepções de liberdade para os moradores de rua 

de São Paulo, discutindo as relações de poder e opressão impostos a esta população e, 

explicitando essas relações dentro do grupo. Considerando que a maioria dessa população 

é composta por negros (38%), buscou-se realizar um resgate histórico da situação do 

negro no Brasil, com o objetivo de entender quais os fatores sociais e políticos que 

impeliram parte da população negra brasileira morar nas ruas das grandes capitais.  Sendo 

o Brasil um país de mestiços, com forte presença do negro na formação da sua população, 

que no período de escravidão exerceu atividades na agricultura e área urbana e, depois da 

suposta abolição, a liberdade física não veio acompanhada pela liberdade econômica e 

pela inserção social, têm-se ao longo dos últimos séculos, políticas de exclusão que 

marginalizam e marginalizam a população negra resultando em um quadro desigual em 

que pessoas negras, têm menor número de anos de estudos do que pessoas brancas e 

exercem atividades laborais com menor remuneração e reconhecimento social. O atual 

Plano Nacional de Educação (PNE) que em seu parágrafo III do Art. 2º tem como diretriz 

“a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação” apresenta um caminho para superação 

dessas desigualdades raciais e se implementado de fato, poderá favorecer a população de 

rua, principalmente crianças e adolescentes. A presente pesquisa é de cunho qualitativo, 

utilizou-se da pesquisa bibliográfica e entrevistas individuais, com 18 atores (sujeitos); 

de ambos os sexos; de três universos: a rua, o albergue e o imóvel sem ocupação, todos 

localizados na região central da Cidade de São Paulo. O estudo foi realizado tendo autores 

como Paulo Freire, Clovis Moura e Camila Giorgetti como referencial teórico. Os 

resultados apontam que existe uma cultura da regionalidade nas ruas, com hierarquização 

https://blu175.mail.live.com/ol/
mailto:neidesilva87@hotmail.com


405 

 

dos espaços ocupados, também demonstrou que o machismo é muito presente nas ruas e 

as mulheres são as mais oprimidas (inclusive pelos próprios moradores), por fim, 

vislumbra-se que a liberdade real dessa população, poderá ocorrer por meio de uma 

educação emancipadora, que liberte o oprimido e por consequência o seu opressor.  

 

Palavras-chave: Marginalização. Morador de rua. Educação. PNE  

 

 

Introdução 

 

O Brasil é um país de mestiços, tendo forte presença do negro na formação da sua 

população, a introdução dos primeiros negros se deu por ter o Brasil adotado o escravismo 

colonial, no qual os portugueses recorreram à escravidão negra em detrimento da 

escravidão dos autóctones. Diferentemente da escravidão indígena, os negros tiveram, 

desde cedo, sua escravização sancionada pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante. 

Ao longo dos quatro séculos de escravismo colonial no Brasil, existiram diferentes formas 

de escravidão, que não se limitou ao escravismo na agricultura.  

No século XIX, houve um crescimento da escravidão urbana, na qual os negros 

escravizados exerciam atividades, como: escravos de ganho, artesãos, serralheiros, 

mecânicos, mestre de obras, alfaiate, carpinteiro, pedreiro, britador entre outros. Ao longo 

da segunda metade do século XIX, observou-se a substituição paulatina do trabalho 

escravo pelo livre e, no final desse século, aumentou-se a pressão econômica 

internacional para que se abolisse a escravidão.  

A pressão externa, aliada a luta radical antiescravista dos negros (que resistia ao 

sistema, formando quilombos, organizando fugas, levantes, assassinatos e até mesmo 

cometendo suicídio), aos movimentos abolicionistas (que eram mais moderados) e aos 

interesses políticos e econômicos internos, culminou na sanção da Lei 3.353 de 13 de 

maio de 1888, que no artigo 1º declarou extinta a escravidão no Brasil. As senzalas foram 

abertas, mas aos ex-escravizados não eram dadas terras ou qualquer outro auxílio e, não 

houve nenhuma medida por parte do Estado e da sociedade para ressarcir os africanos e 

seus descendentes dos danos: psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais 
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sofridos sob o regime escravista. Dessa maneira, a liberdade física, não veio acompanhada 

pela liberdade econômica e pela inserção social.  

Ao longo do século XIX e XX as políticas de exclusão marginalizaram a 

população negra resultando em um quadro desigual em que pessoas negras, têm menor 

número de anos de estudos do que pessoas brancas. Na faixa etária de 14 a 15 anos, o 

índice de pessoas negras não alfabetizadas é 12% maior do que de pessoas brancas na 

mesma situação. Aproximadamente 15% das crianças brancas entre 10 e 14 anos 

encontram-se no mercado de trabalho, enquanto 40,5% das crianças negras, na mesma 

faixa etária, vivem essa situação.  

No século XXI, a população negra continua às margens da sociedade, em uma 

situação subalterna em termos de mercado de trabalho, de acesso à educação, de cargos 

públicos e outros. Sujeitos a políticas governamentais que objetivam a segregação 

espacial e social de grande parte desse grupo, refletindo na desqualificação social dessa 

população, que no limite da exclusão, vão morar na rua. 

 

1. Imersão Histórica 

Os negros foram escravizados na África e trazidos para o Brasil como máquinas 

de trabalho. Contudo, o negro não se limitou à função que lhe foi destinada pela classe 

dominante e, apesar da escravidão, manteve seus cultos e as suas superstições, penetrou 

a igreja católica, fundando as irmandades de São Benedito e de Nossa Senhora do 

Rosário, organizou juntas de liberdade e quilombos.  

O negro escravizado não poderia ser considerado boçal, exercendo jornadas de 

trabalho de quinze a dezoitos horas diárias, alimentados de acordo com a função que 

exerciam. Foram os primeiros a morrer de fome nos períodos de seca e escassez, exerciam 

os mais diversos trabalhos, com ínfimas horas de lazer.  

Além da exaustiva carga horária, poucas horas de lazer e parca alimentação, os 

negros escravizados ainda sofriam castigos corporais. O mais frequente era o açoite, que 

chegou a ser banalizado pela constância com que era aplicado; também existia a máscara 

de Flandres – confeccionada em metal flexível, cobria todo o rosto, à exceção do nariz e 

dos olhos, tendo como objetivo impedir a ingestão de alimentos e bebidas. Na zona 

aurífera, fora utilizada para impedir que os escravos engolissem alguma pepita de ouro. 

Havia também o calabouço. Localizado nas cadeias, era o local em que os escravos eram 
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torturados por ordem dos senhores que não queriam sujar suas mãos. Existia, finalmente 

a pena capital, geralmente por enforcamento.  

Diante desta situação, o negro resistia e entre os anos de 1807 e 1835, várias 

insurreições escravas foram organizadas em Salvador. Nelas, os escravos realizaram 

formas superiores de luta a favor da liberdade e da destruição do sistema escravista. De 

acordo com Freitas, os insurgentes urbanos, “não deixaram de mobilizar os escravos dos 

quilombos, das plantações e dos engenhos” (1976, p. 9). Este autor questiona a que 

atribuir à singularidade das insurreições de Salvador, contestando a explicação de Nina 

Rodrigues, que lhes atribuiu a um movimento religioso mulçumano e, não, a uma 

mobilização política contra o regime escravista.  

Apresentando como referência o livro Insurreições escravas (1976), de Freitas, 

pode-se afirmar que as insurreições tinham como objetivo destruir o sistema escravocrata, 

pois os negros escravizados tinham consciência da sua humanidade e os maiores aliados 

dos escravos eram os libertos, demonstrando que havia uma solidariedade étnica e 

consciência política dos escravos. Ramos, no livro As culturas negras no novo mundo 

(1979), também concorda que na chamada “Revolta dos Malês” “não reconheceram 

primordialmente causas econômicas, como querem alguns ensaístas. Elas tiveram causas 

culturais, contra aculturativas” (p. 247). Este ponto de vista é compartilhado por Moura, 

ao apresentar que “para nós, a religião foi um elemento ideológico mediador entre a 

situação objetiva [...] ordem social escravista e a consciência dessa situação alienadora” 

(2004, p. 26).   

Outras formas de resistência dos negros escravizados eram as fugas, os 

assassinatos de senhores, a formação dos quilombos e os suicídios.  

Pinsky informa que, “no limite de sua resistência física e moral, o escravo se 

matava. Além de gesto de libertação, de ponto final à sua condição de objeto, ele golpeava 

fundo seu senhor, fazendo com que tivesse prejuízo do investimento” (1998, p. 61). 

Encerrando o tópico referente à resistência negra, não se poderia silenciar sobre a 

importância dos quilombos, que foram as organizações de resistência mais radicais ao 

sistema escravocrata e era no quilombo que o negro negava, radicalmente, a escravidão e 

conquistava a condição de ser livre: 

O quilombola é o homem que adquire, pela sua condição radical, 

a sua liberdade. Ele não pode ser meeiro, camponês, posseiro ou 

arrendatário. Só pode ser homem livre ou escravo. [...] É somente 
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no quilombo que ele adquire a sua cidadania (MOURA, 2004, p. 

32).  

 

Portanto, para Moura a quilombagem constituiu um processo de desgaste das 

forças do Modo de Produção Escravista Colonial; significou um movimento de rebeldia 

permanente, organizado e dirigido pelos próprios escravos (exceto Quilombo do 

Jabaquara). Foi um movimento emancipacionista que antecedeu o movimento liberal 

abolicionista, atravessando todo o sistema escravista, desarticulando-o, constantemente, 

desde o começo da escravidão. E o autor chama atenção para o fato “eles (os quilombos) 

foram não apenas uma força de desgaste [...], mas pelo contrário, agiam em seu centro, 

isto é, atingindo, em diversos níveis, as forças produtivas do escravismo e, ao mesmo 

tempo, criando uma sociedade alternativa” (2004, p. 43).  

Nas Américas, “a resistência engendrou os movimentos de luta antiescravista que 

culminou na abolição” (MUNANGA, 2004, p. 6). Não há dúvidas que a abolição só se 

concretizou em virtude da resistência do negro, que não aceitou sua condição como 

escravizado e combateu, veementemente, enquanto esse sistema perdurou. No entanto, a 

abolição no Brasil foi tardia e o abolicionismo liberal não promoveu a revolução, não 

revogou os privilégios da elite branca latifundiária, não promoveu a igualdade social e, 

ainda, diminuiu a força do abolicionismo negro, substituindo o conflito da primeira fase 

da quilombagem pela acomodação. Como exemplo, pode ser mencionado o movimento 

dos caifases que apresentava um discurso radical, mas que acabou servindo como solução 

conciliadora que satisfazia os interesses dos fazendeiros.  

O aludido movimento, organizou o quilombo do Jabaquara, em Santos e, para lá, 

enviou os negros retirados das fazendas, assim como os negros foragidos. Mas, os 

escravos enviados para o Jabaquara tinham um papel passivo na organização e 

manutenção do quilombo e eram subordinados aos abolicionistas que, por sua vez, eram 

moderados. Apesar de serem a favor da abolição da escravidão, eram contra a 

radicalização do movimento antiescravista.  

O processo da abolição da escravidão no Brasil ocorreu de forma lenta, atendendo 

mais aos interesses da elite brasileira do que aos dos negros escravizados, em 1888, 

aprovou-se a lei 3353, conhecida como “Lei Áurea” determinando o fim da escravidão. 

Tal lei, que agradou tanto aos abolicionistas, como os setores mais conservadores da 

sociedade, pôs um ponto final “numa situação que envergonhava a nação. Colaborando 

com a ideia de liberdade outorgada, com a tentativa de escamotear o protagonismo do 
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escravo no derrocada do regime” (JACINO, 2008, p. 65).  Aos escravos foi concedida 

uma liberdade teórica e aos senhores e ao Estado não foi atribuída nenhuma obrigação 

com os libertos; mais uma vez prevaleceram os interesses dos proprietários de escravos 

(BASTIDE; FERNANDES, 2008).   

Jacino entende que, no decorrer do século XIX, o Brasil produziu uma legislação 

que teve como consequência a marginalização do negro, pois quanto mais o sistema 

escravista ia chegando ao fim, mais a classe dominante adotava medidas para impedir a 

inserção do negro liberto na nova estrutura social pós-escravista. 

No primeiro período pós-abolição (1889-1930), houve um recuo nas condições 

socioeconômicas dos negros livres e recém-libertos, que eram hostilizados como 

trabalhadores e como seres humanos. O processo de reabsorção do elemento negro no 

sistema de trabalho ocorreu a partir das ocupações mais humildes e mal remuneradas.  

Como o ex-escravo não estava em condições de competir com o imigrante 

europeu, a sobrevivência econômica dos negros se concentrou em dois tipos de 

atividades: serviços urbanos e suburbanos e como trabalhadores rurais por conta própria, 

obrigando-se a vender seus produtos por preços inferiores aos praticados no mercado 

(BARBOSA, 2004; BASTIDE; FERNANDES, 2008).  

Mediante esse quadro adverso, a população negra precisou organizar-se e a partir 

de 1915, formaram-se clubes e associações de negros, intensificando-se este movimento 

entre 1918 e 1924. Em 1924, fundou-se em Campinas (SP), o primeiro jornal negro, O 

Getulino e, no ano de1931, fundou-se a Frente Negra, dirigida pelos irmãos Veiga dos 

Santos. 

A Revolução de 1930 e a lei do trabalho nacional reabriram gradualmente, as 

possibilidades de aproveitamento da mão-de-obra negra nas atividades industriais 

urbanas, pois havia interesse político em diminuir a influência dos sindicatos controlados 

por imigrantes europeus. 

Dando sequência a este movimento, em 1944 foi formado o Teatro Experimental 

do Negro (TEN), sob a liderança de Abdias Nascimento, que também criou um fórum 

para os negros promoverem seus direitos civis e, em 1949, junto com outros grupos de 

interesses, organizou o Primeiro Congresso Nacional Negro. 

Em 1951, foi sancionada a Lei 1.390, denominada “Lei Afonso Arinos” que tinha 

como ponto relevante a proibição das discriminações raciais. As reivindicações 

continuaram e com a promulgação da Constituição de 1988, o racismo foi considerando 
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crime inafiançável e imprescritível e se garantiu a posse das terras dos remanescentes dos 

quilombos.  

 Em meados da década de 1990, o movimento negro nacional organizou a Marcha 

Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida que, em novembro de 

1995, reuniu mais de 30.000 (trinta mil) militantes na capital federal. A marcha 

relembrava os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares e culminou no reconhecimento, 

pelo governo brasileiro, de Zumbi como herói nacional; na criação de um grupo no 

governo para estudar políticas antirracistas; na adoção de ações afirmativas pelo governo 

e pelas universidades públicas.  

 No mesmo ano (1995), foi sancionada a Lei 9125/95 que, no artigo 1.º, instituiu o 

ano de 1995 como o “Ano Zumbi dos Palmares”, destinado a homenagear o tricentenário 

da morte do líder quilombola. No artigo 2.º, estabeleceu o dia 20 de novembro como data 

nacional, oficializando-a como o Dia da Consciência Negra.  

 Na década seguinte, em articulação com o Movimento Negro, o deputado federal 

Paulo Paim apresentou o Projeto de Lei 3.198/00, que instituiu o Estatuto da Igualdade 

Racial, em defesa dos que sofrem preconceito ou discriminação em função de sua etnia, 

raça e/ou cor. Em 2003, foi aprovada a Lei 10.639/03, que altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, 

no currículo oficial da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira". 

No entanto, apesar dos avanços a desigualdade entre brancos e negros persiste, 

pois de acordo com Censo 2010, o diferencial de rendimento entre os grupos de cor ou 

raça ainda é relevante. Brancos apresentam rendimentos médios mensais de R$ 1.538,00, 

semelhantes a amarelos de R$ 1.574,00, enquanto os grupos de pretos percebem R$ 

834,00, pardos R$ 845,00 e indígenas R$ 735,00. Ou seja, os brancos recebem, 

praticamente, o dobro de rendimento dos negros, e nos grandes centros, esse percentual 

chega a 3,2.  

 

2. A liberdade sob o olhar do oprimido na periferia                                                                                  

da periferia do Capitalismo 
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 A população de rua possui mais que o desejo do consumo desenfreado imposto 

pelo sistema capitalista, tem a vontade de ser livre, de ser vista e percebida sem sofrer o 

descaso, a repulsa, a opressão e a exclusão social.    

Exclusão para essa população é encarada como um desrespeito do poder público. 

A opressão e repressão são sentidas como a ausência de liberdade, que é explicitada 

quando os moradores de rua são agredidos verbal e fisicamente ou, são impedidos de 

transitarem em determinados lugares públicos.  

No senso comum, as pessoas que moram nas ruas, são culpabilizadas por viverem 

nessas condições, por outro lado, para o Estado são “pessoas em situação de rua” e, 

portanto, estão em uma situação transitória. Os autores da presente pesquisa se 

contrapõem ao termo “pessoas em situação de rua”, uma vez que na maioria das vezes, 

esta é uma situação permanente e, por isso, optou-se por denominar esta população como: 

moradores de rua. 

Na verdade, o morador de rua é um indivíduo sem habitação, que tem o seu fundo 

de consumo dissipado e passa a depender da rede pública de proteção social, apropriando-

se do espaço público como moradia (GIORGETTI, 2012). 

A população de rua é constituída por pessoas desempregadas, imigrantes, 

migrantes, egressos do sistema prisional, deficientes físicos, deficientes mentais entre 

outros.  

De acordo com o Censo da população “em situação de rua” da cidade de São Paulo 

(2015), nesta cidade há 15.905 pessoas nestas condições, sendo 7.335 nas ruas e 8.570 

acolhidos. Nos anos 2000 eram 5013 nas ruas e 3693 acolhidos, portanto, em 15 anos o a 

população de rua, praticamente dobrou. Atualmente, dos 15.905 moradores de rua, 82% 

são homens, 14,6 % são mulheres e 3,4% não identificado. A idade média é de 40 anos.  

Concernente à raça/cor, o censo de 2015 ainda não apresentou a porcentagem, mas 

no Censo de 2011 consta que 25% são brancos, 38% pretos/pardos, 0,3% indígenas, 0,2% 

oriental e 36% não classificados. Estes dados não são conclusivos, devido a grande 

porcentagem de não identificados, dentre os classificados, percebe-se uma maior 

predominância dos negros, dados que demonstram mais uma vez a situação de exclusão 

da população negra, desde os tempos da escravização até os dias atuais.  

De acordo com pesquisa de campo, essa população passa a morar nas ruas por 

motivos pessoais e sociais como: (I) perda de vínculo familiar - às vezes provocados pelo 

alcoolismo, drogas psicoativas e o desemprego; (II) educação deficitária que reflete na 
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desqualificação profissional; (III) graves problemas de saúde; (IV) violência doméstica; 

(V) ausência de políticas de inserção dos antigos detentos  etc. O resultado são indivíduos 

com condições mentais fragilizadas, que acabam se isolando e não vislumbrando 

nenhuma possibilidade ou alternativa para sua real libertação.                      

Esses seres oprimidos caminham em círculos, a procura de espaço no meio social 

para viverem com dignidade, apesar da condição de excluídos. Esperam encontrar um 

caminho, uma oportunidade para inclusão, mas, são considerados desocupados, 

vagabundos e preguiçosos.  

E são nas noites frias e em que o morador de rua está faminto, que ele sonha em 

ser livre, feliz, transcendendo, pois, suas necessidades que não se resumem a apenas um 

“prato de quentinha”, como a falsa generosidade opressora coloca. Querem mais, querem 

que o dia amanheça com outra perspectiva, onde possa conseguir um endereço, um 

trabalho, um estudo. Desejam ser notados e ter uma vida com dignidade, liberdade e 

respeito, como todos os homens e mulheres querem e merecem. 

 No entanto, a sociedade opressora, denomina o morador de rua, de vagabundo e 

drogado, o enxerga como um ser desprezível que não é digno de estar diante de supostas 

pessoas de “bem", em qualquer lugar e, contrapondo pesquisas como a de Giorgetti 

(2012) - que afirma que o morador de rua não é violento – negam sua cidadania e os 

rotulam como delinquentes violentos.  

 Os opressores, acima de tudo, desejam que os moradores de rua estejam cada vez 

mais afastados da dignidade humana, para assim, justificarem as agressões impostas a 

estes, culpando-os pela sua miséria, que em grande parte foi causada pelo sistema social 

desigual e perverso em que estão inseridos.  Na verdade, tem-se um ciclo no qual a 

violência e a desigualdade são formas de manter o poder da classe dominante: 

 

Esta violência, como um processo, passa de geração a geração de 

opressores, que vão fazendo legatários dela e formando-se no seu 

clima geral. Este clima cria nos opressores uma consciência 

fortemente possessiva de mundo dos homens. Fora da posse 

direta, concreta, material, do mundo e dos homens, os opressores 

não se podem atender a si mesmos. Não podem ser. Deles como 

consciência necrófilas, diria Fromm que, sem esta posse, 

“perderiam El contacto com el mundo”. Daí que tendam a 

transformar tudo o que os cerca em objeto de seu domínio 

(FREIRE, 1987, p. 45).  
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Diferentemente do que o senso comum possa afirmar, não é simples viver de 

migalhas e ter que lutar contra o opressor que habita em seu interior, assim como, o 

opressor que habita os outros moradores de rua, que perseguem uns aos outros, disputando 

espaço, comida, coberta e até drogas.  

O opressor que habita o interior do morador de rua é o que atua, a partir, da 

opressão que o sistema capitalista exerce sobre ele. Diante dessa realidade, pensar a 

realidade do morador de rua, é pensar, o que justifica sua atitude imediatista e, questionar 

quais as razões da resistência de muitos moradores (as) de rua para deixarem essa 

situação. Seria a sensação de liberdade?  

A rua lhes proporciona um sentimento de liberdade, de poderem estar em qualquer 

lugar e por este motivo, não se sentem tão oprimidos, mesmo sendo ridicularizados, 

diminuídos, humilhados e vigiados. A ideia de estarem em qualquer lugar a qualquer hora, 

lhes propicia esta sensação de falsa liberdade. 

Podemos dizer que esta falsa liberdade é o motivo de sua resistência à verdadeira 

libertação, esta liberdade que está no seu subconsciente, no interior dos oprimidos que é 

imposta pelo opressor de forma que esta falsa liberdade o controle, o conforte, que por 

meio dela, os opressores continuem agindo e atuando de forma desumana e com seus 

“gestos generosos” continuem controlando e vigiando.  

Para o morador de rua, a liberdade é estar onde a discriminação, a opressão e a 

repressão, não tenha espaço para tirar sua voz. Poder ter o direito de falar diante da 

injustiça que fere o direito universal da pessoa humana, assim como afirma Freire:  

O seu ideal é realmente ser homem, mas, para eles, ser homens, 

na contradição em que sempre estiveram e cuja superação não 

lhes é clara, é ser opressoras, este são o seu testemunho de 

humanidade. [...] O seu conhecimento de si mesmo como 

oprimido, se encontra prejudicado pela “imersão” em que se 

acham na realidade opressora. “Reconhecerem-se”, a este nível, 

contrário ao outro, não significa ainda lutar pela superação da 

contradição. Daí está quase aberração; um dos polos da 

contradição pretendendo a não libertação, mas a identificação 

com o seu contrário (1987, p. 12). 
   

Esta aderência ao opressor faz com que a libertação fique mais distante, pois a 

liberdade implica expulsão do outro. Não é uma doação, exige uma busca constante e, é 

uma ação na qual, o oprimido deixa de hospedar o opressor. 
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3. Cultura da Regionalidade 

 

O morar na rua não é igual para toda população de rua, existem diferenças com 

relação ao gênero, idade e local de ocupação. Referente a este último item, a presente 

pesquisa identificou que existe uma cultura da regionalidade, que se manifesta de formas 

diferentes de acordo com o local em que o morador ou grupo de moradores de rua 

ocupam.    

O conceito de cultura varia de uma sociedade para outra, assim como, de um 

grupo para o outro, de uma região para outra, de uma rua para outra. Considerando que 

indivíduos de uma mesma sociedade possuem visões de mundo diferentes, é natural que 

enxerguem a exclusão e a opressão de forma diversa e, no caso do morador de rua, não é 

diferente, cada grupo se vê como melhor que o outro, o que de acordo com Laraia: 

Se oferecêssemos aos homens a escolha de todos os costumes do 

mundo, aqueles que lhes parecessem melhor, eles examinariam a 

totalidade e acabariam preferindo os seus próprios costumes, tão 

convencidos estão de que estes são melhores do que todos os 

outros. Segundo o autor, Taylor definiu em 1871, a cultura como 

sendo todo o comportamento aprendido, tudo aquilo que 

independe de uma transmissão genética (2004, p 16). 

 

Dentro desta questão, os locais onde o morador de rua habita, obtém algum 

favorecimento que se destacam de outros, tornando-o superior, justamente pelo fato que, 

àquele favorecimento de algumas representações sejam importantes dentro de suas 

necessidades para a sobrevivência na rua “[...] as representações nascem a partir de 

interesses de grupos ou frações de classe que desenvolvem formas de explicar o real 

segundo tais interesses” (ALMEIDA, 2001, p. 30). 

A diversidade dessas habitações: (I) albergue público, (II) rua - calçadas, praças 

públicas, becos ou vielas – (III) casarões ou prédios vazios, é um fator que altera a 

interpretação dos conceitos de exclusão, opressão e liberdade. Por exemplo, o indivíduo 

que mora na rua, está mais desprotegido do que aquele que mora no casarão, que por sua 

vez, está mais vulnerável do que vive nos albergues.  No albergue a presença do Estado 

é maior e o próprio morador de rua se vê superior aos que moram nas calçadas ou 

casarões.  

Nas diversas habitações, os conflitos estão presentes com frequência, ficando de 

lado o ético e a boa conduta social, inclusive entre membros da mesma família. Esses 
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conflitos, muitas vezes são provocados por uso e abuso de substâncias psicoativas, que 

como afirma Hunberg inviabilizam um determinado grau de convivência:  

 

É muito difícil, senão impossível, estabelecer um padrão ético 

para todos. O que é fundamental é sempre ter consciência de 

respeitar o ser humano. Cada vez que você não respeita o ser 

humano você não está sendo ético. Como no caso das prisões, 

onde você não está sendo ético, porque não se respeita a dignidade 

humana. É preciso respeitar as diferenças não pelo fato de eu 

achar que estou certo e que você está errado. Você pode estar tão 

certo quanto eu a partir de outros padrões. Existe um campo 

intermediário, mas existem alguns valores que têm que ser 

tomados como base em qualquer país e em qualquer situação. 

Temos que respeitar a dignidade humana, garantida pela carta da 

ONU, e respeitar as diferenças éticas, sociais e culturais (2002, p. 

39).  

 

As representações da rua transitam entre a verdade e a mentira, entre o certo e o 

errado, entre o verdadeiro e o falso. E quando o morador de rua se motiva a morar em 

outro lugar (rua, albergue, casarão abandonado) ele é movido por uma necessidade que 

vai além da ausência de moradia convencional, é motivado por uma “força da eficiência 

das representações, bem como a sua capacidade de adequar-se às condições históricas que 

estão vinculadas à sua habilidade de dissimular, em esconder uma parte do real” 

(ALMEIDA, 2001, p. 27). 

Estes locais são escolhidos de acordo com a necessidade, personalidade, ideia de 

liberdade e as relações de poder, de cada morador ou grupo.  Quando estes atores/sujeitos 

estão em uma situação adversa, como a ocupação do seu espaço por outros moradores, 

despertam o opressor que hospedam e passam a oprimir os demais, reproduzindo nas ruas, 

a classe opressora que se encontra na sociedade.  

São várias as formas, jeitos, situações, condições até mesmo posições de se 

localizar na rua, pois há uma estrutura instituída onde habita esta população. Há hierarquia 

e relações de poder em seu interior, existindo a sensação de que, obtendo este poder sobre 

os demais, será mais forte e menos excluído, pertencente ao grupo dos opressores, grupo 

mais fortalecidos em relações as outras localidades. 

Dentro de determinadas situações específicas, se apropriar de espaços como 

liderança lhe propicia poder, que é legitimado perante os demais, muitas vezes negando 

o diálogo com membros de outras localizações, impondo uma condição de respeito no 

qual “os oprimidos, tendo a ilusão de que atuam, na atuação da liderança, continuam 
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manipulados exatamente por quem, por sua própria natureza, não pode fazê-lo” (FREIRE 

1987, p. 122). 

 

4. Mulher, a voz da Liberdade 

 

Tratar do universo feminino não é uma tarefa fácil, principalmente quando se 

trata de exclusão, opressão e violência imposta à mulher moradora de rua.  

A violência contra a mulher é uma constante em nossa sociedade, que a enxerga 

como submissa, no caso da moradora de rua, essa submissão a coloca em condições 

desfavoráveis deixando-a vulnerável ao abandono das ruas e a mercê dos julgamentos 

preconceituosos dos ditos “cidadãos de bem”.   

A moradora de rua é julgada tanto pela sociedade burguesa, conservadora, 

machista e que se julga branca, como pelos próprios moradores de rua. Os primeiros as 

culpabilizam e responsabilizam por estarem em condições sub-humanas, fingindo ignorar 

que tais circunstâncias foram geradas  pelo sistema excludente de selvageria social em 

que nos encontramos.  

Esta sociedade rotula-a como despudorada, leviana, facilitadora sexual e, usam 

o discurso que “se elas estão nessas condições é porque querem, afinal, poderiam estar 

trabalhando como empregada doméstica ou realizando algum trabalho similar de 

servidão”.  Por sua vez, os homens moradores de rua, aproveitam-se da fragilidade 

emocional e mental dessas mulheres e as exploram de forma extremamente violenta, 

covarde e desumana. De acordo com depoimento das entrevistadas, “na maioria das vezes 

elas sofrem abuso sexual e apanham dos outros moradores e, se quiserem diminuir esses 

abusos, precisam se juntar a algum homem da rua, para receber sua proteção”, sendo que, 

este ao mesmo tempo a protege e oprime. Além da violência física, são desumanizadas, 

sendo ofendidas e chamadas de “maloqueira, cadela, vaca, macaca, nóia” (nóia é um 

termo usado nas ruas aos dependentes químicos originado de “paranoia”) entre outros.  

A dificuldade da rua para essas mulheres é enorme. E elas afirmam que “o que 

mais doí é a violência e agressão dos iguais, esta penetra na carne e sangra”. Situação em 

que oprimido hospeda em sua consciência, o ser duplo, oprimido e hospedeiro do 

opressor, em sua situação concreta de opressão, que a faz de vítima do próprio oprimido. 

As mulheres deste universo são submetidas à prostituição pelos próprios 

membros deste grupo social, so violentadas sexualmente e agredidas ao se negarem a 
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submissão, à opressão machista imposta. De modo que, a pesquisa demonstrou que as 

mulheres (e crianças - que não fazem parte do universo) são as mais marginalizadas e 

precisam usar a “manha do oprimido” a “malícia” para sobreviver.  

 

5. A educação como forma de libertação, para o morador de rua 

 

Dentro da concepção capitalista, o morador de rua, pouco reflete sobre sua 

condição e forma de libertação, sobre as condições que o faz sentir e ser cada vez mais 

excluído dentro deste sistema político e econômico opressor, que lhe nega a oportunidade 

de legitima inclusão, capaz de ser um cidadão possuidor dos direitos universais. 

No entanto, em alguns momentos existe essa reflexão e faz-se necessário criar 

uma estrutura formada a partir da educação como uma forma de libertação, para 

potencializar essas reflexões. A importância desta educação é a força crítica, o poder de 

reflexão que trás consigo, pois com ela surgem relações do mundo real com o abstrato, 

respostas e conscientização sobre opressão e dominação, assim como, a compreensão dos 

desafios a serem enfrentados contra uma vida alienada e alienante, rumo à libertação. 

Esta forma de libertação se dá com consciência, com fé e esperança, pois apesar 

das condições impostas, é possível resistir à violência, a injustiça e falsa generosidade do 

opressor. No entanto, as críticas do oprimido que são adquiridas por meio de uma 

educação emancipadora, são vistas como rebeldia e ingratidão pelo opressor, que não 

aceita a libertação e prefere continuar com o discurso paternalista de que “nada lhe 

acontecerá, você estará protegido”, com isso, dificulta a busca contínua pela real 

libertação.  

Sabemos que esta forma de opressão é uma forma desumanizante de posição de 

dependência e com a manutenção da consciência do senhor, de servir e agradecer pela 

migalha oferecida, de agradecer pelos direitos que são roubados, temendo a superação, 

como salienta Freire, (1987), acomodados e adaptados, imersos na engrenagem da 

estrutura dominadora. 

Os moradores (as) de rua temem a liberdade, evitando o risco de assumi-la, mas é 

preciso à tomada de consciência, para entender que a liberdade não é uma doação, é uma 

conquista e deve ser uma busca contínua contra a opressão e, a educação humanista será 

capaz de libertar e transformar os moradores de rua com uma visão de mundo onde serão 

capazes de libertar também o opressor. 
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A importância desta educação emancipadora composta é a força crítica, o poder 

de reflexão que trás consigo, do pensar certo, através dela, surge suas relações reais 

dialética com o mundo abstrato, sua consciência em relação a ele, a do antes e do depois, 

sua forma real em enxergá-lo, onde é feita sua leitura, obtendo suas respostas e 

consciência sobre opressão, sobre à dominação, sobre a exclusão, sua compreensão e 

respostas sobre os desafios compreendidos como também, a percepção sobre ele mesmo 

cada vez mais desalienada, rejeição de denúncia contra qualquer tipo ou forma de 

discriminação. 

  

Considerações Finais  

 

O conceito de exclusão para os moradores de rua é o desrespeito, descaso ou 

abandono pelo Estado, que não faz valer os direitos universais da pessoa humana. 

Também é um meio utilizado pelo opressor para se beneficiar dessa exclusão, 

propagandeando a segurança dos shoppings e condomínios fechados em detrimento da 

rua, “que é perigosa com uma população lasciva, leviana, drogada, despudora” e outros 

adjetivos.   

No ano de 2015 somente a cidade de São Paulo conta com 15.905 moradores de 

rua, em sua maioria pretos/pardos, que assim como seus antepassados, depois da abolição, 

foram abandonados nas ruas para definharem. Uma população que o Estado intitula como 

em “situação de rua”, mas que na verdade, moram na rua e tem pouca ou nenhuma 

perspectiva de abandoná-la.    

São homens, mulheres e crianças invisíveis, que sofrem com a violência física e 

moral, sendo que a exemplo do que ocorre na sociedade, são as mulheres e crianças as 

mais oprimidas e, as mulheres (e supõe-se que as crianças) são as maiores vítimas, 

sofrendo inclusive com a opressão dos próprios moradores de rua do sexo masculino.   

A educação como forma de liberdade para o morador de rua pode-se afirmar que 

apesar das ameaças dos opressores, os moradores de rua enxergam a liberdade como 

superação, como forma de se livrar do opressor sem temer e sem deixar espaço para o 

“outro”. No entanto, os moradores de rua, ainda estão “presos” a uma falsa liberdade, mas 

defende-se que a partir de uma educação humanista, será possível vislumbrar uma 

liberdade real, crítica e autônoma que poderá mudar não só a sua visão de mundo, como 

propiciar uma luta por ser mais.  



419 

 

 

Referencias 

 

ALMEIDA, José L. V. de. Ta na rua: representações da prática dos educadores de rua.   

São Paulo: Xama, 2001.    

 

BARBOSA, Wilson do Nascimento. O negro na economia brasileira: da colônia oas 

umbrais do século XXI. In: MUNANGA, Kabengele (Org). O negro na sociedade 

brasileira: resistência, participação, contribuição. Brasília: Fundação Palmares, 2004, p. 

76-104. 

 

BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Brancos e negros em São Paulo: ensaio 

sociológico sobre aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de 

cor na sociedade paulista. 4. ed. São Paulo: Global, 2008. 

 

CENSO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUADA CIDADE DE SÃO PAULO. 

2015. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/observatori

o_social/2015/censo/FIPE_smads_CENSO_2015_coletivafinal.pdf. Acesso: Ago/2015.  

 

______, 2011. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/censo_1338734359

.pdf. Acesso: Ago/2015.  

 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.  

 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para liberdade e outros escritos. São Paulo: Paz e Terra, 

2010.  

 

_______, Pedagogia do oprimido. 30. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 

 

_______. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.  

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/observatorio_social/2015/censo/FIPE_smads_CENSO_2015_coletivafinal.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/observatorio_social/2015/censo/FIPE_smads_CENSO_2015_coletivafinal.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/censo_1338734359.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/censo_1338734359.pdf


420 

 

FREITAS, Décio. Insurreições escravas. Porto Alegre - RS: Movimento, 1976. 

 

GIORGETTI, Camila. Moradores de rua: uma questão social? São Paulo: Fapesp, Educ, 

2012.  

 

HUMBERG, Mario E. Ética na política e na empresa. São Paulo: CLA, 2002. 

 

JACINO, Ramatis. O Branqueamento do trabalho. São Paulo: Nefertiti, 2008. 

 

LARAIA, Roque de B. Cultura, um conceito antropológico. 17. ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 2004.  

 

MOURA, Clóvis. Formas de resistência do negro escravizado e do afro-descendente. In: 

MUNANGA, Kabengele (Org.). O negro na sociedade brasileira: resistência, 

participação, contribuição. Brasília: Fundação Palmares, 2004, p. 9-61. 

 

_______. O negro na sociedade brasileira: resistência, participação, contribuição. 

Brasília: Fundação Palmares, 2004, p. 9-61. 

 

PINSKY, Jaime. A escravidão no Brasil. 16. ed. São Paulo: Contexto, 1998. 

 

RIBEIRO, Maurides de Melo. O cotidiano infantil violento: marginalidade e exclusão 

Social. São Paulo: LAPIC: L Editora: FAPESP, 2007. 

 

RAMOS, Arthur. As culturas negras no novo mundo. 3 ed. São Paulo: Ed. Nacional, 

1979. 

 

VIANA FILHO, Luís. O negro na Bahia: um ensaio clássico sobre a escravidão. 3 ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. 

 

 

 



421 

 

O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NA ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR 

 

D’AGOSTINI, Raquel Viegas Pose  

      SEVERINO, Antônio Joaquim  

 

 

 O governo federal propõe metas para a educação para os próximos dez anos, em 

um esforço de ampliar e qualificar o atendimento dos alunos em todas as modalidades de 

ensino, além da melhoria da formação dos professores. Essas metas estão postas para  

Estados, Municípios e Distrito Federal, que deverão prever em suas instâncias, estratégias 

e  esforços para contribuir. O Plano Nacional de Educação, em suas metas, busca a 

elevação da qualidade do ensino em todas as modalidades:  

 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as 

etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais 

para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos 

anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

 

Assim, faremos algumas reflexões partindo de uma concepção de educação que 

assume como objetivo principal a formação humana, com base na integração de todas as 

dimensões da vida no processo formativo com foco na modalidade EJA. Os fatores que 

envolvem a melhoria da qualidade na educação são: financiamento, formação dos 

docentes e organização curricular.  

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que atende a alunos 

jovens e adultos que tiveram o seu percurso regular de ensino interrompido por algum 

motivo. Os alunos adultos trabalhadores “são sujeitos reais que trabalham, pais de família 

que tem suas práticas culturais, seus credos religiosos e que esperam da escola uma 

possibilidade de se apropriar de um instrumento que pela história de suas vidas acaba lhes 

faltando, o conhecimento” (RAMOS, 2014). A escola tal qual está organizada, 

preocupada com os conteúdos a serem desenvolvidos, não leva em conta quem são esses 

sujeitos, quais são seus conhecimentos e experiências.  Assim, como nos mostra Ciavatta 

(2010, p.465), a EJA não pode ser pensada de forma abstrata, pois historicamente vem 

sendo configurada de uma maneira negativa, através de uma educação compensatória. 

Nesta perspectiva, desqualifica “[...] os alunos jovens e adultos da classe trabalhadora que 
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trazem para o espaço-tempo escolar tanto a marca da destituição de direitos, quanto à 

riqueza de suas experiências de luta pela vida”. Mas, a escola é o lugar onde esses sujeitos 

podem pensar sobre o mundo, questionar a realidade vivida.  Como insiste Ramos (2014), 

oferecer a modalidade EJA nos dias de hoje requer um novo pensar acerca das políticas 

educacionais e das propostas de inclusão desses educandos nas redes de educação pública 

do nosso país. 

Ramos e Ciavatta nos dão pistas de uma organização escolar que se preocupe em 

organizar-se para atender trabalhadores, pessoas excluídas do processo educacional, 

porém com direito de acesso ao conhecimento organizado historicamente. Ao pensarmos 

em uma organização curricular para jovens e adultos, temos que considerar o trabalho 

como uma dimensão da vida que nos é comum. 

Sobre a proposta currículo dessa natureza, partimos das teorias críticas do 

currículo e que tomam força com o trabalho e as ideias de grandes educadores, dentre 

eles, Michael Young, Paulo Freire, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Jean-Claude 

Passeron, Dermeval Saviani, que contrapõem suas ideias as ideias das teorias tradicionais.  

A grande maioria dos currículos vigentes tem como ideias fundantes as teorias 

tradicionais e acreditamos que uma estratégia para o cumprimento das metas do PNE 

quanto à qualidade seria a proposição de um novo currículo. Silva (2014, P.17) aponta 

que as teorias críticas enfatizam a “ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe 

social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e 

libertação, currículo oculto e resistência”. 

Por que organizar um currículo que tenha como princípio o trabalho? O trabalho 

é a essência do homem, é o ato de agir e transformar a natureza transformando-a em 

função das necessidades humanas. Assim, o homem não nasce homem, necessita aprender 

a ser homem e a produzir sua existência, como nos esclarece Saviani (2007). 

Frigotto (2005), mostra que o trabalho é entendido como um processo que permeia todas 

as esferas da vida humana, não se reduz apenas a atividade laborativa ou emprego, mas 

que responde à produção dos elementos necessários à vida biológica, cultural, social, 

estética, simbólica, lúdica e afetiva. 

Em uma perspectiva filosófica, Severino (2014, p.234) nos lembra que “o trabalho 

é uma das categorias fundamentais para se entender o homem. Sem ele, o homem não 

desencadearia o processo de sua auto humanização”. Continua ainda: 



423 

 

[...] neste continuo processo de produção que se dá via trabalho, 

os homens vão tecendo concretamente suas relações sociais, vão 

se organizando em sociedade, criando as instituições sociais [...] 

Além disso, a atividade de trabalho desenvolve e intensifica a 

atividade simbolizadora dos homens, faz com que a sua 

subjetividade funcione produzindo cada vez mais os elementos 

simbólicos, os bens culturais: as formas ideais de cultura, o saber 

comum, os mitos, as religiões, as artes, a ciência, a filosofia, os 

códigos, a moral, etc. (SEVERINO, 2014 p.233) 

 

O homem constitui-se num tempo histórico, em um espaço natural e social, 

interagindo com a natureza e com outros homens, criando assim, elementos de mediação 

de sua existência. Somos produto de nossa prática social que vai se conformando em uma 

cultura. Assim, o trabalho, como uma dimensão importante da vida humana, colabora de 

forma incisiva no desenvolvimento de uma cultura e da própria condição humana, em sua 

especificidade. 

O trabalho possui duas dimensões importantes: uma histórica, que envolve as 

relações econômicas, culturais e sociais que se constituíram num tempo e espaço e uma 

dimensão ontológica, que nos mostra a relação do homem com a natureza, num sentido 

de transformá-la, criando e recriando outras possibilidades. 

Para compreender essas dimensões, buscamos pesquisar o seu percurso histórico 

e inicialmente sua relação com a produção. Marx (1983) aponta que o trabalho é uma 

atividade específica da espécie humana, pois é pelo trabalho que ela se produz. O ser 

humano entra em contato com outros homens, transforma a natureza, modifica a realidade 

que o circula, produz objetos, muda sua maneira de interagir com essa realidade 

modificada. O trabalho cria a recria o mundo como resposta às múltiplas necessidades. 

Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa 

operações semelhantes às do tecelão e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir 

sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na 

mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do 

trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na imaginação do 

trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao 

material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constituiu a lei determinante 

do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. (MARX, 1999, p. 212). 

É imprescindível, segundo Gramsci (2000), que a escola se organize de forma a 

potencializar os processos de aprendizagem vivenciados fora dela e impregnados de 
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saberes socialmente construídos. O desafio é estabelecer uma relação teoria-prática, de 

forma a repensar a proposta curricular, estabelecendo uma nova organização e 

funcionamento da escola. 

A educação escolar, de acordo com Frigotto (2010 p. 58), “... é um aspecto da 

reprodução da divisão capitalista do trabalho... é uma replica das relações de dominação 

e submissão da esfera econômica”. Nas sociedades de classes, a relação entre trabalho e 

educação manifesta-se na forma da separação entre escola e produção, que por sua vez, 

reflete na divisão que foi processada ao longo da história entre trabalho manual e trabalho 

intelectual. 

A educação escolar, que deveria ser um instrumento de construção de relações 

mais solidárias entre as pessoas, passa a ser vista, como nos mostra Frigotto (2010), 

apenas como um instrumental de formação dos indivíduos para disputarem uma posição 

no mercado de trabalho. 

A escola pública interessa ao capital na medida em que ofereça uma formação que 

seja produtora de capacidade de trabalho adequada às necessidades do processo 

produtivo. O processo de educação não é um processo produtor de riqueza, ela pode ser 

o meio. Essa teoria tem como objetivo a manutenção das relações de força e de 

desigualdade existentes. Frigotto (2010 p.139), mostra nos que: 

No âmbito propriamente educacional e pedagógico, a teoria do 

capital humano vai ligar-se à toda perspectiva tecnicista que se 

encontra em pleno desenvolvimento na década de 1950... A visão 

do capital humano vai reforçar toda a perspectiva da necessidade 

de redimir o sistema educacional de sua “ineficiência” e, por sua 

vez, a perspectiva tecnicista oferece a metodologia ou a 

tecnologia adequada para constituir o processo educacional como 

um investimento – a educação geradora de um novo tipo de 

capital – o “capital humano”. A educação, para essa visão, se 

reduz a um fator de produção. 

 

Em sua obra, Frigotto contrapõe duas visões diferentes de educação e sua relação 

com o trabalho: uma delas associada à teoria do capital humano, que tem como base uma 

lógica econômica de que tudo que se investe em educação, tem que ser revertido em 

produtividade. O mercado dita as regras. Elas são transferidas para a educação, que por 

sua vez é medida a partir de resultados e não mais dos processos. A educação, não está 

preocupada com as relações sociais, valores subjetivos e valores solidários. 



425 

 

Numa perspectiva neoliberal, o mercado, como aponta Frigotto, ajusta a educação 

numa dimensão unilateral tornando-a utilitarista e imediatista e com uma concepção 

fragmentada do conhecimento. Tratamos aqui de uma escola que responda às demandas 

do mercado de trabalho, com vistas à formação do trabalhador polivalente que detenha 

competências e habilidades. A organização de um currículo que quebre essa lógica 

mercadológica é pertinente na busca de uma educação integral. 

A busca da relação entre trabalho e educação necessita de pesquisas e reflexões 

pedagógicas, principalmente em relação ao processo de formação do trabalhador 

reconhecendo-os como sujeitos políticos e culturais. Arroyo (2012 p.143) aponta que: 

Quando voltamos nossa reflexão para o trabalho como princípio 

educativo, terminamos nos aproximando de uma teoria social 

sobre como se forma o ser humano, como se produz o 

conhecimento, os valores, as identidades, como se dá o processo 

de individualização, de constituir-nos sociais e culturais, livres e 

autônomos, e como constituir uma sociedade de indivíduos livres, 

a técnica produtiva seja objetivo e ponto de referência para a 

liberdade social e política. 

 

Em sua reflexão, Arroyo mostra-nos que precisamos conhecer melhor o mundo 

do trabalho nas pesquisas e reflexões pedagógicas, para “fazer do trabalho um recurso 

didático no processo de ensino-aprendizagem”. Sugere em seu trabalho que a discussão 

da teoria pedagógica não seja segmentada em áreas, aponta-nos o trabalho de “... 

sociólogos, filósofos, antropólogos, psicólogos, historiadores, profissionais das letras e 

das ciências, todos  pesquisando e teorizando junto com pedagogos sobre recortes 

diversos da educação” (p. 141), afirma que são profissionais de segmentos distantes, neste 

sentido, o desafio é fazer uma educação para trabalhadores, reconhecendo-os como 

sujeitos políticos e sociais enriquecendo a teoria pedagógica através da articulação das 

diversas áreas do conhecimento. 
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RESUMO 

 

Reflete-se acerca da Educação Profissional, enfocando na dualidade do ensino e 

contradições que permearam seu contexto, de modo a contextualizar as discussões 

propostas nesse artigo, identificando aspectos da temática de Gestão Democrática no 

âmbito escolar. O artigo objetiva investigar no Plano Nacional de Educação (PNE) - 2014 

a 2024 metas e estratégias que enfatizem a Educação Profissional e os aspectos 

condizentes com a Gestão Democrática, de modo que possibilite analisar a 

compatibilidade e a acomodação no PNE vigente. O texto norteia-se no materialismo 

histórico dialético, em análise documental, revisão bibliográfica de natureza qualitativa. 

Para tanto, realiza análise do PNE (2014-2024), consistindo na leitura e análise detalhada 

das metas 10, 11 e 19, face tratarem sobre objeto de estudo. A partir dessa investigação, 

pode se inferir que o governo, no que tange a Educação Profissional, prioriza políticas 

educacionais marcadas por aspectos antagônicos. Percebe-se também a existência de 

intenções capazes de estruturar os principais pilares da Gestão Democrática, bem como 

nota-se certa neutralidade do governo federal quanto a sua materialização. Conclui-se, 

portanto, que as metas analisadas mostram-se legítimas e desafiadoras, entretanto, não 
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garantem a superação dos interesses do mercado, apontando para uma perspectiva que 

pode favorecer sobremaneira a classe trabalhadora, desde que haja o engajamento da 

sociedade civil na criação e implementação das políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação. Educação Profissional. Gestão 

Democrática. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vivencia mais uma crise cíclica do modo de produção 

capitalista, surgindo então o imperativo da (des)organização da economia global, que 

consiste, tão somente, em um movimento de recuperação de alguns poucos grupos 

transnacionais falidos dos países de capitalismo avançado, sob a alegação dos Estados de 

salvaguardar o bem-estar da população, falseando uma preocupação com a classe-que-

vive-do-trabalho, expressão usada por Ricardo Antunes (2000). 

Nesse ínterim, destaca-se o processo de reestruturação capitalista a peremptória 

globalização dos mercados, cujo objetivo é manter a concentração de recursos 

financeiros, impulsionada pela busca de maior independência do capital em relação ao 

trabalho, processo ancorado na revolução tecnológica, acarretando transformações 

estruturais nos campos econômicos, políticos e sociais, repercutindo significativamente 

no aspecto cultural, conforme advoga Gamboa (2001). 

Dessa forma, as mutações no modo de produção capitalista centrado na dimensão 

econômica, operam mudanças no fluxo financeiro, no mundo do trabalho, nos hábitos de 

consumo e nas representações sociais, impondo novos paradigmas de organização social.  

O impacto dessas transformações, afeta diretamente os sistemas de ensino e as 

escolas, através das mudanças nos currículos, formas de gestão escolar, bem como, no 

perfil de formação geral e profissional dos estudantes, conforme tese do autor Libâneo 

(2013): 

 

[...] junto com reestruturação produtiva vêm as reformas 

educacionais, pois há suficiente base histórica para sabermos que 

reajustes na realidade econômica e produtiva incidem em 
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alterações no âmbito social, cultural e até pessoal. (LIBÂNEO, 

2013, p. 15) 

 

  

A partir desse breve delineamento do cenário social, econômico e político 

contraditório e permeado de embates entre a classe trabalhadora e erudita, evidenciado 

fortemente durante o século XX, mas que perdura até os anos 2000. 

Diante dessa conjuntura construída e estagnada historicamente, na qual o 

proletariado é a parte vulnerável e “menor”, julga-se imprescindível ampliar a 

participação popular no processo de tomada de decisões e no controle social da execução 

das políticas do Estado, com vistas à construção de uma sociedade justa e igualitária.  

Para tanto, ressalta-se que o compromisso ético-político dos intelectuais orgânicos 

na educação, defendido por Gramsci, no sentido de aguçar o pensamento crítico de forma 

a dar maior visibilidade e organização às possibilidades de transformação social, 

sinalizam para a edificação de uma práxis transformadora. Práxis aqui considerada no 

sentido atribuído por Marx, como atividade criadora, criativa e ontocriativa, em que os 

seres humanos transformam a si mesmos e o mundo humano e histórico (PARO, 2010), 

de modo a preparar os jovens da classe trabalhadora para conquistarem autonomia no 

mundo do trabalho. 

Nesta perspectiva, o papel que a escola deve assumir é de preparar os jovens para 

exercer a cidadania por meio do dissenso, consciente da sua importância política, 

estimulando-os também no espaço escolar. 

Destarte, a Gestão Democrática - GD na escola apresenta-se como imprescindível 

na materialização de um ambiente transformador, uma vez que norteia a forma de gerir 

uma instituição de maneira que possibilite a participação, transparência e a democracia. 

(PARO, 2003) 

Investigar a GD da educação é relevante, pois está associada ao estabelecimento 

de mecanismos legais e institucionais e à organização de ações que desencadeiem a 

participação social: na formulação de políticas educacionais; no planejamento; na tomada 

de decisões; na definição do uso de recursos e necessidades de investimento; na execução 

das deliberações coletivas; nos momentos de avaliação da escola e da política 

educacional. 

Desta feita, conduz-se para o objeto ora pesquisado, o Plano Nacional de 

Educação - PNE instituído a partir da Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014, com vigência 
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por 10 (dez) anos, contém quatorze artigos e um anexo, que descreve as vinte metas e 

todas as estratégias norteadoras para o cumprimento delas, por meio da definição de 

prazos e/ou percentuais. As metas se referem aos três níveis de ensino (fundamental, 

médio e superior), a modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA e a oferta de 

Educação Profissional – EP, contemplando aspectos sobre o financiamento, efetivação da 

gestão democrática, dentre outras. O PNE configura-se, portanto, como uma das Políticas 

Públicas Educacionais mais importantes, por ser talvez, o único projeto de Estado no que 

se refere à educação. 

Outro foco desta pesquisa é a Educação Profissional – EP, prevista no PNE, que 

esteve historicamente associada a uma formação adestradora, desvinculada da educação 

básica e centrada na perspectiva do saber-fazer e do aprender aquilo que interessa ao 

capital. Em contraponto a essa visão instrumental, o autor Araújo (2011), propõe uma 

construção dialética entre teoria e prática. A partir dessa concepção, a Educação 

Profissional – EP pode ser considerada uma importante ferramenta, quando atrelada a 

outras políticas públicas permanentes, para a implementação de projetos educativos com 

forte determinação superadora de desigualdades no plano social, econômico, cultural e 

político. 

Considerando o exposto, o presente artigo, portanto, objetiva investigar no Plano 

Nacional de Educação (2014 a 2024) as metas e estratégias que tratam especificamente 

da Educação Profissional e da Gestão Democrática. 

Nesse sentido, este artigo se justifica, por considerar que esses aspectos são 

imprescindíveis à construção da liberdade, como base fundante da educação pública, 

necessária para o pleno exercício da cidadania. Além disso, considerando que o PNE é 

uma política pública norteadora da educação, julga-se relevante observar quanto ao rumo 

delineado para os próximos 10 (dez) anos. 

O arcabouço metodológico deste trabalho é a pesquisa documental exploratória 

de natural qualitativa do PNE (2014-2024), à luz das concepções e perspectivas de 

estudiosos da EP e GD. 

 

PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Para desenvolver a presente pesquisa foi realizado levantamento acerca da EP e 
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GD, a fim de compreender as contradições e embates que permearam o contexto político-

econômico, contribuindo para avaliação crítica do PNE (2014-2024). 

O presente artigo configura-se como uma revisão bibliográfica e conceitual de 

natureza qualitativa, a partir da concepção de diversos estudiosos da educação.  

Procedeu-se com análise do PNE (2014-2024), que consistiu na leitura integral do 

documento; análise detalhada e escolha das metas e estratégias que versam sobre GD na 

EP, especificamente, sendo identificadas as metas 11 e 19. 

A análise das metas, objetiva investigar no PNE (2014 a 2024) metas e estratégias 

que enfatizem a EP e aspectos condizentes com a GD, a fim de refletir sobre sua possível 

aplicabilidade nos próximos 10 (dez) anos.  

 

SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024) 

  

Visando contextualizar o conjunto de tensões e questionamentos que permearam 

a tramitação do PNE vigente, cujas diretrizes, metas e estratégias, sinalizavam no sentido 

de um importante avanço, face o caráter inovador no processo democrático de elaboração 

do mesmo, elucida-se a seguir a complexidade do contemporâneo cenário da educação 

nacional, especialmente nos contornos políticos e econômicos que engendram sua 

materialização. 

Vale ressaltar que o PNE com vigência entre 2000-2010, foi o primeiro a ser 

aprovado no Congresso Nacional, criado pela Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, para 

estabelecer políticas e metas para 10 (dez) anos. (LIBÂNEO, 2013) 

 Em 2009 iniciou um importante processo de construção do próximo PNE que 

vigoraria de 2011 a 2020. Diferentemente do anterior, dessa vez, a elaboração seguiu 

outra forma, conforme relato do Editorial da Revista Educação & Sociedade de 2013, que 

é uma coletânea de artigos de vários intelectuais que se envolveram no debate sobre o 

decênio subsequente das Políticas Educacionais no Brasil.  

Nesse sentido, pode-se dizer que foi diferente, considerando que as conferências 

ocorreram para construção de um novo Plano, antes do término da vigência do PNE 

(2000-2010).  

Mesmo com essa articulação antecipada, observa-se o lapso temporal de 4 (quatro) 

anos em que a educação brasileira esteve sem um projeto de educação que orientasse as 
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ações de Estados, Municípios e do Governo Federal. Embora, a discussão sobre o seu 

conteúdo tenha iniciado desde o ano de 2009, ainda no Governo Luiz Inácio Lula da Silva, 

através de conferências de educação nos níveis municipais, estaduais e regionais.  

Convém destacar, que o atraso nessa aprovação é fruto de uma disputa de 

interesses de grupos políticos e econômicos, que não concordam com o aumento do 

investimento público na educação de 7% para 10% do Produto Interno Bruto - PIB. 

(KUENZER; GRABOWSKI, 2006) 

Apenas no ano de 2014, o atual PNE foi aprovado através da Lei nº 13.005, de 25 

de junho de 2014, tendo vigência decenal, prevendo 10 (dez) diretrizes, 14 (quatorze) 

artigos e um anexo com 20 (vinte) metas, às quais são associadas 253 (duzentos e 

cinqüenta de três) estratégias, a serem cumpridas no prazo de até 10 (dez) anos. Assim 

sendo, o PNE (2014-2024) se configura como propulsor das políticas educacionais, 

passando de um Governo para outro, por meio da das metas e estratégias. 

 

ANÁLISE DO PNE: METAS, ESTRATÉGIAS E SUA RELAÇÃO COM A 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Como forma de subsidiar esta discussão, inicia-se a avaliação pela Meta 11 que 

trata sobe EP e em seguida a Meta 19 versa sobre GD, ambas relacionadas à temática 

estudada. 

 A “Meta 11” define “triplicar as matrículas da educação profissional técnica de 

nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

da expansão no segmento público.” (BRASIL, 2014) 

 Em primeira ordem, o texto da meta apresenta-se com a possibilidade de dupla 

interpretação, com relação ao termo triplicar e o percentual que propõe expandir. O 

questionamento é se os 50% de ampliação no número de matrículas é a partir do 

quantitativo existente, da sua própria rede; ou se corresponde a 50% (metade) da 

ampliação prevista (o triplo). 

 Acredita-se que ambos os casos são prejudiciais para ampliação do EM na EP 

pública, considerando que as vagas existentes no âmbito público correspondem a 45,2% 

(somatório das esferas municipal, estadual e federal) enquanto no privado é de 54,8%, 

conforme dados apresentados por Moura (2010, p. 76). 

 Considerando que a Meta 11 possui 10 (dez) estratégias relacionadas, 
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especificamente, à EP, as avaliações destas serão, na medida do possível, realizadas de 

maneira objetiva e em bloco de discussão. 

 Diante disso, inicia-se por aquelas estratégias que se julgam prejudiciais para EP 

pública, do ponto de vista do oferecimento de uma de nível de escolarização médio 

profissional que forme indivíduos emancipados, críticos e autônomos, contribuindo para 

construção da identidade e do sentido do EM. 

Na estratégia 11.1, nota-se a centralidade da educação, mais uma vez, na economia 

(mercado), quando afirma que a oferta de EP da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica estará vinculada aos arranjos produtivos e regionais.  

Já a estratégia 11.3, propõe ampliar a modalidade de educação a distância (EaD), 

fato que pode comprometer a qualidade do ensino e falsear a democratização da EP. A 

respeito da EaD os autores Dourado e Santos (2011) já alertavam quando traçavam uma 

perspectiva para o PNE que vigeria entre 2011 a 2020, reforçado na fala abaixo: 

 

A autonomia do educando tem sido, assim, ressaltada, sobretudo 

na flexibilidade formativa oferecida pela modalidade. Outro 

argumento muito utilizado é a democratização das oportunidades 

educacionais, em país continental como o Brasil, à medida que a 

formação seria ofertada, principalmente, em lugares onde a 

educação presencial não chega. Outro argumento é a redução de 

custos. Sem entrar no mérito dos limites dessas concepções, o 

problema não estão na modalidade, mas nas políticas, projetos e 

propostas político-pedagógicos de expansão por meio da EaD, 

que vêm se materializando, em grande parte, sem as mínimas 

condições de acompanhamento, produção de material pedagógico 

adequado, infraestrutura etc. (DOURADO; SANTOS, 2011, p. 

168-169). 

 

O reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional, apresentado 

no texto da estratégia 11.5, conduz a um processo formativo aligeirado, sob a alegação 

que os indivíduos possuem experiência prática, sendo necessário, portanto, validar tão 

somente o saber-fazer. Nessa perspectiva, Libâneo (2013, p. 11) afirma que a lógica 

educativa contemporânea caracteriza-se “como um conjunto de conteúdos mínimos 

necessários ao trabalho e emprego, na verdade, um kit de habilidades de sobrevivência da 

pobreza e da ignorância.” 

O texto da estratégia 11.6 que fala em: “ampliar a oferta de matrículas gratuitas 

de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação 
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profissional.” (BRASIL, 2014) (grifo nosso). O termo negritado reitera o entendimento 

do Estado acerca da desrresponsabilização e privatização da EP. 

Com a previsão da estratégia 11.7, que objetiva “expandir a oferta de 

financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio oferecida em 

instituições privadas de educação superior” (BRASIL, 2014) (grifo nosso). O que se 

percebe nesse texto, é da iniciativa do governo nacional de utilizar a proposta 

“privatiqueira” recorrente na EP (antes mesmo do PNE), através da transferência de 

recursos públicos para grupos empresariais. Dessa forma, há o reconhecimento da 

educação como mercadoria, uma vez que por meio de empresas a educação será vendida. 

Para encerrar as estratégias do primeiro bloco, a 11.14 visa “estruturar sistema 

nacional de informação profissional, articulando a oferta de formação das instituições 

especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a consultas 

promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores.” (BRASIL, 2014). Novamente 

surge o termo “mercado de trabalho” como norteador das políticas de EP. 

 As estratégias 11.2, 11.10, 11.12 e 11.13 possuem aspectos considerados 

positivos, são eles: expansão da rede pública de ensino; aumento da oferta de EP para 

minorias (étnico-raciais, regionais e deficientes físicos ou transtornos cognitivos); 

investimento em assistência estudantil, com mecanismos para garantir aos estudantes, 

acesso, permanência e conclusão nos cursos da EP. Fatos importantes para construção de 

uma EP que interesse aos filhos dos trabalhadores. 

 Na “Meta 19”, a única que trata especificamente da gestão democrática da 

educação, entende-se como basilar, dado o estabelecimento do prazo de 2 (dois) anos para 

efetivação da GD através de consulta pública, com a garantia de recursos. 

 Da estratégia 19.1 a 19.8 constata-se a coerência com a definição da referida meta, 

prevendo: transferência de recursos para escolas; escolha dos dirigentes; estímulo a 

participação da comunidade escolar (profissionais da educação, alunos e pais); ampliação 

da atuação dos conselhos (escolares ou municipais de educação), com garantia de 

autonomia (pedagógica, administrativa e de gestão financeira); e infraestrutura necessária 

a execução das atividades; incentivo a constituição dos Fóruns Permanentes de Educação 

para acompanhar o cumprimento do PNE e a formação de diretores e gestores escolares. 

Todos esses aspectos estruturam os principais pilares na constituição da GD na escola 

(PARO, 2003). 

 Não obstante, destaca-se que os termos utilizados nas estratégias, tais como: 
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incentivar, estimular, favorecer e apoiar; transparecem certa tentativa de neutralidade do 

governo federal quanto a materialização da GD. 

 De uma maneira geral, todas as metas e estratégias compreendidas neste artigo, 

implicam na imposição de limites à educação nacional, traduzidos na proposição dos 

interesses antagônicos, cujo rebatimento é na materialização das políticas constituintes 

do PNE (2014-2024). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dado a complexidade do cenário contemporâneo para construção e 

implementação das políticas educacionais, o PNE (2014-2024), por meio de suas metas e 

estratégias, configura-se uma empreitada desafiadora à medida que propõe construir 

coletivamente, no seio da sociedade, um projeto de educação “melhor”, com vistas à 

superação dos limites impostos pelo modo de produção capitalista. 

A partir dessa investigação, pode-se inferir que o Estado brasileiro, no que tange 

a EP, enfatiza políticas públicas da educação marcadas por aspectos antagônicos: trabalho 

manual/intelectual; privado/público; formação aligeirada/humana integral; 

desresponsabilização/responsabilização; e mercado/mundo do trabalho. Tais 

contradições favorecem a compreensão acerca do motivo pela qual a EP é tratada de 

forma marginal e assistencialista – durante toda sua constituição. 

Dessa forma, compreende-se que a EP é um espaço em disputa constante, onde as 

políticas educacionais revelam os embates sociais mais amplos, protagonizados pelo 

proletariado e classe erudita, repercutindo, nas conjunturas políticas, econômicas e 

culturais, dentre outros. 

Igualmente, constatou-se a propositura a uma concepção reducionista de 

formação, dirigido a classe trabalhadora por meio da escola e da formação profissional, 

regida pela inclusão subordinada ao capital.  

Nesse sentido, conclui-se que dependendo do caminho em que se desenvolva a 

disputa política e teórica entre as forças de resistência e as conservadoras, poderá assistir 

os primeiros passos para travessia do dualismo na educação brasileira ou consolidação 

definitiva da dicotomia educacional. 
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RESUMO 

 

Este artigo traz como foco discutir a formação de professores a partir da análise das metas 

15 e 16 do Plano Nacional de Educação (PNE), referente ao período de 2014-2024, que 

trata da formação de professores e da formação continuada e pós-graduação de 

professores. Nessas metas são apresentados os desdobramentos a serem realizados ao 

longo dos dez anos para assegurar a implementação das estratégias e o seu cumprimento. 

Nessa análise, destaca-se a importância da formação inicial e continuada como forma de 

afiançar um trabalho docente com autonomia com relação às práticas pedagógicas e ao 

desenvolvimento intelectual, cultural e científico. O objetivo deste artigo é, portanto, 

analisar as metas 15 e 16 do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado no dia 25 de 

junho de 2014, por meio da Lei n. 13.005, devido tais metas colocar o professor como 

sendo o centro do processo formativo.  

 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação. Formação de professores. Formação 

continuada. Metas 15 e 16. Estratégias.  

 

ABSTRACT 

 

This article brings a focus to discuss teacher training based on the analysis of the targets 

15 and 16 of the National Education Plan (PNE), for the period from 2014 to 2024, which 

deals with teacher training and continuing education and graduate teachers. These goals 

are presented the developments to be carried out over the ten years to ensure the 

mailto:rosilda@ifpi.edu.br
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implementation of strategies and compliance. This analysis highlights the importance of 

initial and continuing training to secure a teaching job with autonomy in relation to 

teaching practices and the intellectual, cultural and scientific development. The aim of 

this paper is therefore to analyze the goals 15 and 16 of the National Education Plan 

(PNE), approved on 25 June 2014, by Law n. 13,005 because such goals put the teacher 

as the center of the educational process. 

Keywords: National Education Plan. Teacher training. Continuing education. Targets 15 

and 16. Strategies. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é resultado de preocupações após a aprovação do novo Plano Nacional 

de Educação (PNE), referente à década de 2014 a 2024 e de discussões realizadas nas 

disciplinas do curso de Doutorado em Educação da Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE), no 2º semestre de 2014.  

O 2º Plano Nacional de Educação (PNE), pós-redemocratização do Estado 

brasileiro, passou a vigorar em 25 de junho de 2014, devendo expirar no término do 

décimo ano, em 24 de junho de 2024. Assim, é muito importante que este PNE seja 

motivo de análise e discussões para que a sociedade conheça de forma mais detalhada 

tudo que está posto nas suas metas e estratégias. E como a formação de professores é 

condição necessária no processo de formação ao longo da carreira, é importante que a 

formação inicial seja de qualidade. A formação de professores reflete na educação 

brasileira de modo geral, porque é por meio dos profissionais da educação que se forma 

os demais profissionais. Por isso, é necessário fazer uma análise sobre a formação docente 

tomando como parâmetro as metas 15 e 16 do atual PNE. 

 Desta forma, o objetivo geral deste artigo é analisar as metas 15 e 16 do Plano 

Nacional de Educação (PNE), da Lei n 13.005, de 25 de junho de 2014, que trata da 

formação de professores.  

 

2 O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024) 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n. 13.005, aprovado no dia 25 de junho 

de 2014, tem por objetivo orientar as políticas educacionais para as instituições públicas 
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e privadas do Brasil, durante os próximos dez anos, até 2024, abrangendo todas as etapas, 

modalidades e tipos de educação. O PNE é um instrumento balizador para o orçamento 

de todos os entes envolvidos, seja municipal, estadual ou federal (CNTE, 2014). 

Um dos primeiros prazos estipulado no PNE foi referente à criação ou adaptação 

dos planos municipais, estaduais e Distrital, em consonância com as diretrizes e metas 

estabelecidas por ele. Este prazo já expirou no dia 25 de junho de 2015 e alguns 

municípios ainda não concluíram seus planos. O Estado do Piauí só teve a aprovação do 

Plano Estadual de Educação no mês de outubro de 2015, fora do prazo estipulado pela 

Lei nº 13.005/2014. 

Para que essa lei do PNE se efetive, realmente, vão ser preciso futuras 

regulamentações do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmaras 

Municipais, sem as quais o PNE e os planos estaduais, distrital e municipais não 

alcançarão êxito. 

Mas, neste artigo, vão ser focadas as metas 15 e 16 e algumas das 19 estratégias, 

que trata da formação de professores ofertada no território brasileiro. 

 

3 DADOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES   

 

O mundo passou por muitas transformações, surgiram novas tecnologias e com 

isso há uma necessidade da escola acompanhar essa evolução e ter profissionais que 

também acompanhem essas mudanças e estejam preparados para atender às novas 

demandas crescentes de um profissional com características distintas das valorizadas 

anteriormente. 

 A formação de professores, portanto, no atual momento, tem centralidade nas 

políticas educacionais, devido à necessidade de fazer valer o que está posto na legislação 

brasileira educacional, que é o fato de se investir numa formação inicial de qualidade e a 

oferta de formação continuada que melhor habilite o profissional na sua área de atuação.  

O governo federal vem ofertando uma quantidade de programas de formação 

inicial e continuada disponibilizados por diferentes iniciativas no Ministério da Educação 

(MEC) e na Coordenação de Aperfeiçoamento e de pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Mas, ainda não é suficiente para fazer cumprir o que consta no PNE aprovado em 2014, 

pois de um total de 2.101.408(dois milhões, cento e um mil, quatrocentos e oito) docentes 

que atuam na Educação Básica do país, 22% não possuem formação adequada, segundo 
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o Censo Escolar de 2012 disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Nesse número se incluem professores sem nível superior ou 

formados em outras áreas, como engenharia ou saúde. Após 2006, 

prazo dado às redes públicas e privadas para cumprir a 

obrigatoriedade do diploma de nível superior para os docentes 

(LDB/1996), somente os já formados puderam participar de 

concursos, mas os indicadores só refletem o fato a partir de 2010. 

Daquele ano até 2012, o número de diplomados cresceu quase 10 

pontos percentuais (68,9%, em 2010, a 78,1%, em 2012). [...]. 

Vale ressaltar que os dados por região mostram grande 

disparidade entre o Norte e o Nordeste, onde há menos docentes 

com formação adequada, e as outras regiões do Brasil. E boa parte 

dos professores da Educação Infantil ainda não tem magistério 

nem curso superior (em 2009, eram 11%, segundo o INEP). 

(BRASIL, OBSERVATORIO DO PNE, 2015). 

 

Para Magalhães e Azevedo (2015, p.15) “essa triste realidade vem na contramão 

do legislado, que almeja a formação específica em nível superior a todos os professores, 

além da garantia da formação continuada”. 

Com base nos dados apresentados, no próximo item, vão ser analisadas as duas 

metas que tratam especificamente da formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação. 

 

4 ANÁLISES DAS METAS 15 E 16 DO PNE (2014-2024) E SUAS ESTRATÉGIAS  

 

O governo federal tomou para si a responsabilidade pelo desempenho e pela 

carreira de professores e instituiu diferentes medidas a partir dos anos 2000, entre elas: a 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica (2004) e a 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 

(2009). No PNE atual está sendo proposta a instituição de um sistema nacional de 

educação, que é um dado complexo devido o tamanho continental do Brasil e o regime 

de pluralidade que envolve os entes federativos federal, estaduais, municipais e distrital. 

Para melhor trabalhar essa questão é importante pensar na formação inicial e continuada 

dos professores. Assim, vai ser feito um estudo sobre as metas 15 e 16 do PNE.  

A meta 15 tem como tema a formação dos profissionais da educação básica com 

formação específica de nível superior na área de conhecimento em que atuam. A meta 15, 
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assim, pretende apresentar a preocupação manifesta na LDB 9.394 (BRASIL, 1996) com 

a formação de professores da educação básica: 

 Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de 

vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do 

caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam 

(BRASIL, 2014).  

 

Para se alcançar o proposto, nesta meta, é preciso que haja, realmente, essa 

colaboração dos entes federativos. E uma questão cruciante é que não seja apenas ofertada 

essa formação, mas que ela tenha qualidade. 

Com relação a esta meta já se avançou de forma significativa nos últimos anos, 

pois com o Decreto nº 6.755/2009 foi instituída a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (PNFPMEB), tendo por finalidade 

atender à demanda por formação inicial e continuada dos professores das redes públicas 

de educação básica. 

Para conseguir garantir esta meta, foram criadas 13 estratégias, sendo que serão 

analisadas 12 delas, devido estarem voltadas, de forma específica, para a formação de 

professores. 

A primeira estratégia, a 15.1, trata de: 

Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que 

apresente diagnóstico das necessidades de formação de 

profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por 

parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior 

existentes nos estados, Distrito Federal e municípios, e defina 

obrigações recíprocas entre os partícipes (BRASIL, 2014, p.). 

 

Nesta estratégia é reforçada a questão da cooperação entre os entes, mas que esta 

ação tome como referência um plano estratégico com diagnóstico do que precisa e da 

forma como vai acontecer a formação dos profissionais. 

A segunda estratégia volta-se para: 

Consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados 

em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), na forma 

da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização 
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do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de 

educação básica (BRASIL, 2014). 

 

A estratégia 15.2 volta-se para dar oportunidade para que os estudantes de 

licenciaturas consigam estudar em universidades e faculdades particulares, mas que estas 

instituições tenham uma avaliação qualitativa de seus cursos. Assim, evitando a 

precarização da formação docente. 

A estratégia 15.3, também, é um incentivo para os estudantes que optaram pelos 

cursos de licenciaturas, pois procura ampliar programas permanentes de iniciação à 

docência, objetivando aprimorar a formação desses estudantes para melhor atuar na 

educação básica. Exemplo de uma ação que atende à estratégia 15.3 é o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que oferece bolsas de iniciação 

à docência aos alunos de cursos presenciais e que se comprometam com o exercício do 

magistério na rede pública. 

Para a organização da oferta e das matrículas em cursos de formação, a estratégia 

15.4 vem para consolidar e ampliar a plataforma eletrônica que destaca esses dados, bem 

como serve para divulgar e atualizar os currículos eletrônicos dos profissionais. 

A estratégia 15.5 destaca a formação para grupos específicos, como: escolas do 

campo, comunidades indígenas, quilombolas e educação especial, que é uma necessidade 

da contemporaneidade. Não se admite mais deixar às margens da educação, públicos que 

devido suas especificidades não tenha profissionais que atendam essas comunidades. 

A estratégia 15.6 coloca a necessidade de uma reforma curricular dos cursos de 

licenciaturas, para que haja um agir diferente na prática pedagógica dos profissionais 

atendendo às novas demandas com relação à aprendizagem para estes tempos. Para isso, 

está sendo feita uma chamada pública para discutir a base nacional comum dos currículos 

da educação básica. E tudo isso, é preciso que as universidades e faculdades que ofertam 

cursos de licenciaturas busquem efetuar mudanças que dê uma reviravolta de qualidade 

em seus cursos.  

E reforçando a estratégia anterior, a estratégia 15.7 busca a plena implementação 

das novas diretrizes curriculares desses cursos de licenciaturas, tendo por base as 

avaliações, a regulação e a supervisão dos mesmos. Mas, essas novas diretrizes devem 

reforçar a ideia de articular o binômio docente ideal e docentes reais, que têm suas 

particularidades dependendo da região onde está e do local onde trabalha. 
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 A estratégia 15.8 reforça a questão da prática e do estágio nos cursos de 

licenciaturas como sendo um dos fatores de grande importância para uma educação de 

qualidade e próxima da realidade. 

Uma das preocupações atuais e está registrada na estratégia 15.9 diz respeito à 

implementação de cursos e programas especiais para atender aos profissionais que não 

tem formação superior de acordo com a área que atua ou que só tem o nível médio. E um 

desses programas é o Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) que é 

ofertado como primeira licenciatura para aqueles que não têm uma formação superior e 

em 2ª licenciatura, para aqueles que atuam em turmas diferentes da sua formação inicial. 

É um avanço, mas que muito ainda precisa ser feito para que esses cursos do PARFOR 

consigam um patamar de qualidade e, isso devido a uma série de fatores que dificultam 

torná-los ideais. 

A estratégia 15.12 busca instituir programas de concessão de bolsas de estudos 

para os professores de idiomas que trabalham nas escolas públicas. Essa estratégia já vem 

ocorrendo com o Programa SETEC-CAPES/nova de Capacitação para Professores da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, chamada Pública 

SETEC/MEC nº 01/2015, de 22 de setembro de 2015, que oportuniza a imersão e 

aperfeiçoamento desses professores. Ainda não é suficiente para cobrir todos os 

professores, mas é um passo à frente para se alcançar um percentual da meta. 

Na educação profissional, muitos professores são da área técnica, como: 

engenheiros, bacharéis, tecnólogos, que não tem uma formação pedagógica. Na estratégia 

15.13 há uma preocupação com esses profissionais para prepará-los para melhor atuar na 

sua prática docente. Para isso, pretende-se desenvolver modelos de formação docente que 

valorizem a experiência prática. 

Esta meta traz, também, para discussão algumas contradições que precisam ser 

superadas, para que haja a valorização dos profissionais, entre elas: a maioria dos 

professores das escolas de educação básica públicas é formada em escolas superiores 

privadas que, em alguns casos, precarizam o ensino dos profissionais; precariedade das 

condições de exercício e de salários dos professores, o que torna o magistério uma 

profissão desvalorizada socialmente na chamada “sociedade do conhecimento 

(SAVIANI, 2011); as ações e programas de formação estão desarticulados em diferentes 

instâncias (MEC/CAPES); não há um projeto de formação de professores com identidade 

definida o que pode ser percebido nas ações marcadas pela heterogeneidade e 
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desarticulação da organização institucional da formação inicial e continuada dos 

docentes; implementação de receitas e resoluções técnicas elaboradas por especialistas e 

aplicadas em contextos diversos, gerando, obstáculos na consolidação de uma formação 

docente que transcenda a agenda dos organismos internacionais de financiamento; existe 

uma lacuna entre os docentes ideais definidos nas reformas e os docentes reais, dentre 

outras.  

O grande desafio da meta 15, assim, é superar tais contradições, que precisam ser 

trabalhadas para se alcançar o que está proposto na Lei e no prazo estipulado. 

Para Lulianelli (2015, p. 12): 

A meta tem um foco centrado na formação acadêmica dos 

profissionais da educação, em geral, e do docente em particular. 

É reconhecido que o acesso à educação universitária não atendeu 

a todos que exercem a docência na educação básica. Várias 

medidas têm sido tomadas para suprir esta deficiência. Atingir 

uma meta como esta possui forte exigência de cooperação entre 

os entes federativos. 

 

A meta 15 e suas estratégias, de um modo geral, buscam despertar a sociedade e 

autoridades para colocar a formação de professores da educação básica como prioridade 

das universidades, dos governos, de autoridades educacionais e políticas e, 

principalmente, da sociedade. 

A segunda meta a ser analisada é a 16, que tem como tema a formação, em nível 

de pós-graduação, dos professores da educação básica / Formação continuada na área de 

atuação. 

A Meta 16 trata de propor: 

 Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência 

deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino (BRASIL, 2014). 

 

Segundo o Observatório do PNE, apenas 30% dos professores da educação básica 

possuem pós-graduação, conforme o Censo Escolar. É preciso, portanto, que sejam 

ofertados mais cursos de pós-graduação para que se consiga alcançar o que está proposto 

nessa meta. 

Para o alcance desta meta foram apresentadas seis estratégias. 
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A primeira delas, a 16.1 propõe-se: 

Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico 

para dimensionamento da demanda por formação continuada e 

fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de 

educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de 

formação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

(BRASIL, 2014). 

 

Esta estratégia prevê o dimensionamento da demanda por formação reforçando o 

que consta na meta 16, ao colocar que deve ser em regime de colaboração das instâncias 

federal, estaduais e municipais e, posteriormente, fomento da oferta por instituições 

públicas de educação superior. É considerada uma estratégia vaga porque denomina quem 

fará a formação, mas não aponta as condições que serão criadas para a expansão da oferta 

de pós-graduação, principalmente, que em ações do próprio MEC/CAPES, a área da 

educação não está como prioritária, como exemplo, na oferta de bolsas do Programa de 

Formação Doutoral Docente – Prodoutoral que foram ofertadas pela CAPES, por meio 

dos Institutos Federais, os servidores com formação nas diversas licenciaturas não 

puderam concorrer porque as áreas prioritárias eram: Agronomia, Biotecnologia, 

Ciências da Computação, Ciências Ambientais, Engenharia Civil, Engenharia de 

Produção, Engenharia Química, Matemática e Química (BRASIL, 2013).  

Das licenciaturas só foram contempladas as de Matemática e Química. E isso se 

considerar que foi pensada a licenciatura e não o bacharelado. 

Assim, como expandir essa formação para que os professores da área de educação 

realmente tenham acesso a uma pós-graduação, sem que tenham que passar por uma série 

de dificuldades, principalmente, os profissionais que são das regiões Norte e Nordeste, 

em que a oferta é bastante reduzida por parte das Universidades públicas? É preciso que 

os próprios órgãos do governo federal se articulem para que não entrem em contradição 

quando forem ofertar condições nos editais de programas que estão ligados às pós-

graduações e deixem de fora, exatamente, os profissionais formados nas áreas das 

licenciaturas. 

A estratégia 16.2 vem reforçar o exposto na estratégia anterior ao colocar que vai 

“consolidar política nacional de formação de professores e professoras da educação 

básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e 

processos de certificação das atividades formativas" (BRASIL, 2014). É preciso 

consolidar essa política porque segundo estudos de Silva (2008) e Silva e Barreiros (2012) 
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que “apontam a preocupação para alcançar a meta considerando que apenas 1,3% dos 

professores da educação básica tem formação stricto sensu e 27 % possuem cursos de lato 

sensu” (SILVA, 2015, p. 8). 

Além disso, é importante que o MEC assegure uma qualidade mínima para os 

cursos de pós-graduação ofertados, pois em levantamento feito pela CAPES, em 2010, 

40% dos 165 programas de mestrado e doutorado nas áreas de educação e ensino são 

considerados bom, equivalendo à nota 4, em uma escala de 1 a 7; 38% foram classificados 

como regulares e apenas 20% obtiveram nota acima de 5. 

Outro destaque a ser feito diz respeito à estratégia 16.3 que coloca: 

Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, 

paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa 

específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais 

produzidos em libras e em braile, sem prejuízo de outros, a serem 

disponibilizados para os professores e as professoras da rede 

pública de educação básica, favorecendo a construção do 

conhecimento e a valorização da cultura da investigação 

(BRASIL, 2014). 

 

Esta estratégia reforça a questão do professor ter acesso a diversos materiais para 

melhor atuação em sala de aula e incentivo à pesquisa, tão importantes para a prática 

pedagógica dos docentes. 

Outra estratégia da meta 16 é a 16.4 que procura: 

 Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação 

dos professores e das professoras da educação básica, 

disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 

suplementares, inclusive aqueles com formato acessível 

(BRASIL, 2014). 

 

Esta estratégia serve para reforçar o que consta na estratégia 16.3 acrescentando a 

ampliação e consolidação de portal eletrônico que disponibilize material suplementar de 

forma gratuito para que o professor melhor se prepare para atuar em sala de aula. 

Na estratégia 16.5 que diz respeito à ampliação de bolsas de estudo para pós-

graduação dos professores e das professoras e demais profissionais da educação básica é 

importante que seja visto a oferta e a colocação da área de educação como uma prioridade. 

Além disso, que os órgãos do MEC articulem suas ações visando contemplar em suas 

ofertas os servidores que tenham licenciaturas e atuem em sala de aula da educação 

básica. 
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A última estratégia da meta 16 é a 16.6 que trata de: 

Fortalecer a formação dos professores e das professoras das 

escolas públicas de educação básica, por meio da implementação 

das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição 

de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso 

a bens culturais pelo magistério público (BRASIL, 2014). 

 

Esta estratégia vem reforçar o que está posto nas estratégias 16.3 e 16.4 apontando 

a necessidade do professor ter acesso a materiais que vão melhor prepará-lo para a carreira 

docente. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação de professores é um tema estratégico e fundamental para as políticas 

Educacionais brasileira, que precisa continuar avançando para não entrar na estatística da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) que 

coloca que vários países correm o risco de ficarem sem professores qualificados até 2015. 

O PNE (2014-2024) traz avanços significativos de valorização e formação profissional 

ao definir estratégias para a formação inicial e continuada e a valorização efetiva de todos 

os profissionais. 

O PNE, assim, traz em seu bojo, com relação à formação de professores, o desafio 

do regime de colaboração, que necessita de maior clareza sobre o seu significado e sua 

regulamentação. 

O PNE, assim, nas suas metas 15 e 16 está tentando suprir a defasagem de 

formação e de valorização do trabalho do professor. Mas, mesmo assim, as dificuldades 

ainda são inúmeras. 

Diante do exposto, com relação às metas 15 e 16 e suas estratégias, viu-se que os 

desafios trazidos pelo PNE são muitos, mas com o regime de colaboração e o 

acompanhamento pela sociedade, pode-se ir em busca do êxito na execução dessas metas 

e de suas estratégias. Quanto às inovações, apresentadas nas estratégias das duas metas, 

elas vêm para contribuir com a promoção de uma mudança na forma de melhor preparar 

o professor para atuar em sala de aula, tendo como meta principal, a conquista de uma 

educação de qualidade. 
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Desta forma, na atualidade, todos que fazem parte da comunidade escolar e da 

sociedade em geral devem empenhar-se para cobrar dos gestores públicos, da área 

educacional, uma formação inicial e continuada dos docentes com qualidade, 

possibilitando a superação histórica da lacuna existente entre o discurso e a prática do 

discurso, entre o direito instituído e o direito garantido.  

Portanto, a sociedade que busca a educação de todos como um meio de adquirir 

conhecimentos, precisa reconhecer que a valorização dos professores, em diferentes 

segmentos, não significa apenas aumento salarial, mas um resgate do caráter intelectual 

da docência. Assim, a sociedade está sendo convocada ao exercício da cidadania ativa, 

para que a educação brasileira e a formação de seus docentes, realmente, sejam 

consideradas fatores prioritários para a busca do desenvolvimento do país e que este, se 

torne de fato uma Pátria Educadora, como foi colocado pela presidenta Dilma Roussef no 

início de 2015 e início do seu segundo mandato frente ao governo brasileiro.  
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RESUMO 

 

A LDB 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) normatiza a educação 

brasileira em seus diversos níveis e modalidades, além dessas diretrizes, a sociedade conta 

com o PNE, Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014) com metas e estratégias a 

serem atingidas em dez anos. Entre os diversos objetivos previstos no PNE 2014-2024, 

destacamos as Metas 15 e 16 que tratam sobre a formação de professores para a Educação 

Básica. Este trabalho, por meio de revisão de literatura e análise documental, visa discutir 

as referidas metas propostas neste novo Plano Nacional de Educação. Um dos grandes 

entraves na política educacional brasileira enquanto busca por melhor qualidade, 

encontra-se no nível e no processo de formação de seus professores, pois mesmo com 

licenciaturas aligeiradas, o número de profissionais formados anualmente não é suficiente 

para dar conta da demanda necessária. No Plano Nacional anterior, que teve vigência 

entre os anos de 2001 e 2010, o governo brasileiro projetou 70% dos professores de 

Educação Infantil e de Ensino Fundamental (em todas as modalidades), formados 

especificamente em nível superior (Licenciatura) e em cinco anos, para com os 

professores do Ensino Médio, porém isso não aconteceu. O fato é que presenciamos um 

verdadeiro otimismo utópico para os próximos dez anos. Estamos diante de políticas que 

não resolvem o problema da educação e sim, tecnicamente, gerencia uma crise que se 

arrasta há anos na estrutura educacional. A falta de coerência na distribuição dos 

investimentos públicos, os interesses privados acima da necessidade da coletividade e 
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uma enxurrada de objetivos sem o devido acompanhamento avaliativo e regulatório 

provavelmente contribuirá para que as referidas metas mais uma vez não sejam 

alcançadas. 

 

Palavras-chaves: Políticas de Educação; Plano Nacional de Educação; Formação de 

Professores; Licenciatura; Magistério. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira é um bem de interesse público e de relevância social, para 

tanto, se faz necessário que tenha regras específicas a fim de garantir o seu funcionamento 

dentro de parâmetros mínimos que proporcione o desenvolvimento do cidadão e da 

sociedade como um todo. Dessa forma, a educação formal realizada nos estabelecimentos 

próprios de ensino tem como normativa básica a Constituição Federal de 1988 (entre os 

artigos 205 e 210) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996 

(LDBEN).  

A questão é que estas normas fundamentam a estrutura da educação e o seu 

respectivo funcionamento, mas uma preocupação que permeia a organização do ensino 

há quase um século refere-se à necessidade de se definir para onde a educação deve 

caminhar e o que ela precisa atingir nos seus diversos níveis e modalidades a fim de 

atender as necessidades educacionais básicas de formação da nação brasileira. É neste 

momento que se estabelece a relevância de um Plano Nacional de Educação (PNE). 

A partir dessas considerações, a formação de professores é fator primordial no 

fomento da educação de qualidade com resultados satisfatórios de acordo com os 

indicadores nacionais e internacionais. O professor é o responsável pela mediação e a 

condução do aluno ao conhecimento necessário no que tange a formação do indivíduo 

para as práticas sociais e para o mercado de trabalho, como preconiza os documentos 

educacionais. 

É constante na agenda das políticas educacionais discussões sobre os processos 

de formação inicial e continuada de professores, uma vez que o histórico sobre a 

preparação específica de docentes para a educação básica é extremamente recente (século 

XX) quando comparamos ao período de implantação do letramento no Brasil em 1549 

com os jesuítas. 
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Os professores bem formados normalmente dependem das políticas que o Poder 

Público têm para a gestão de seus respectivos governos. Além do que, a própria educação 

é variável fundamental para o fomento de seus ideais políticos, e porque não dizer, 

partidário, já que é comum presenciarmos muitas políticas de governo (partidos) e poucas 

políticas de Estado. 

No Brasil, ainda que tenhamos inúmeras vagas para as diversas licenciaturas nas 

instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas e estas, por sua vez, formem 

quantidade considerável de profissionais todos os anos, esses números não conseguem 

dar conta da necessidade de professores que nossas escolas apresentam. Na tentativa de 

minimizar este quadro, o exercício da docência pode ser feito por profissionais de nível 

médio. 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 

em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 

como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

(BRASIL, 1996, art. 62.) 

 

 Entretanto, procurando alcançar os patamares internacionais é que se tem como 

proposta o incentivo de formação continuada para os professores em exercício e 

principalmente, políticas de formação inicial aos futuros profissionais. É nesta 

perspectiva que os Planos Nacionais de Educação, dentre as várias metas, objetivos e 

estratégias que foram definidas ao longo do tempo, sempre reservaram espaços para este 

assunto, buscando nos intervalos de tempo pré-definidos que os professores alcançassem 

a formação em nível superior (Licenciatura). 

Esse nível de formação é algo reivindicado desde o movimento pela escola nova. 

Sempre se atribuiu a formação em níveis mais elevados como forma de fazer o 

professorado pertencer à elite social e desenvolver o seu trabalho com maior grau de 

qualidade. 

 

A formação universitária dos professores não é somente uma 

necessidade da função educativa, mas o único meio de, elevando-

lhes em verticalidade a cultura, e abrindo-lhes a vida sobre todos 

os horizontes, estabelecer, entre todos, para a realização da obra 

educacional, uma compreensão recíproca, uma vida sentimental 
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comum e um vigoroso espírito comum nas aspirações e nos 

ideais. (AZEVEDO et al, 2010, p. 59) 

 

Neste sentido, apresentamos como problema central a seguinte questão: Qual a 

relação e possibilidade de se efetivar as Metas 15 e 16 do PNE 2014-2024 dentro do prazo 

estipulado, considerando o histórico e o cenário atual da educação brasileira? 

Esta pesquisa visa por meio de revisão bibliográfica e documental, discutir as 

referidas metas propostas neste novo Plano Nacional de Educação, apresentando dados 

sobre a educação básica, a comparação do PNE atual com o anterior nas questões sobre 

formação de professores e refletir sobre as Metas 15 e 16 do novo PNE (Lei 13.005, de 

25 de julho de 2014). 

 

PANORAMA HISTÓRICO 

 

A organização de um PNE sempre esteve presente nas Constituições Federais do 

século XX, com exceção da Constituição de 1937, produto da implantação do Estado 

Novo (Ditadura Vargas). 

A primeira reivindicação de PNE foi formulada pelos Escolanovistas na década 

de 30, materializado no Manifesto dos Pioneiros de 1932 que subsidiou a Carta 

Constitucional de 1934, período que marcou o início da segunda fase do governo Vargas 

(Governo Constitucional). 

Além do Plano Nacional de Educação, este mesmo movimento registrou como de 

responsabilidade privativa da União a organização de diretrizes para a educação nacional, 

fato que só se efetivou por meio da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Logo após o início do Governo Constitucional de Getulio Vargas houve uma 

tentativa de se elaborar um PNE, mas sem sucesso. 

 

De acordo com a Constituição de 34, o Conselho Nacional de 

Educação elaborou e enviou, em maio de 37, à Presidência da 

República, o anteprojeto do Plano de Educação Nacional. Com a 

sobrevinda do Estado Novo, o anteprojeto nem chegou a ser 

discutido. [...] Excessivamente centralizador, o anteprojeto 

pretendia ordenar em minúcias irrealistas toda a educação 

nacional. (AZANHA, 1993, p. 73). 
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Igualmente a LDBEN, a história nos apresenta certa morosidade na aprovação do 

primeiro PNE. Isso aconteceu em 1962 por meio de um planejamento para oito anos a 

fim de dar cumprimento à LDB 4.024/61. Na ideia de Lafer (1970, apud AZANHA, 1993) 

tratava-se de produto do Plano de Metas do governo Kubitschek, que via na educação o 

instrumento fundamental para gerar os recursos humanos necessários ao desenvolvimento 

industrial. 

Décadas mais tarde, entre os vários planejamentos governamentais, o Plano 

Decenal (1993-2003) deu cumprimento à Declaração de Jomtien – Tailândia (1990), 

quando o Brasil se tornou signatário da “Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos”. Este documento não tinha a mesma concepção e abrangência do documento 

atual, inclusive esta é uma característica enfatizada pelo próprio governo. 

 

O Plano Decenal de Educação Para Todos não se confunde com 

o Plano Nacional de Educação previsto na Constituição e que 

incluirá todos os níveis e modalidades de ensino. Tampouco se 

caracteriza como um Plano ao estilo tradicional, em respeito 

mesmo à organização federativa do País. Delimitando-se no 

campo da educação básica para todos, que é a prioridade mais 

importante neste momento, o Plano responde ao dispositivo 

constitucional que determina ‘eliminar o analfabetismo e 

universalizar o ensino fundamental’ nos próximos dez anos. 

(BRASIL, 1993, p. 14). 

 

Após este processo histórico, durante o governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), dando cumprimento à Constituição Federal de 1988 e à Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9.394/96 iniciaram-se os trabalhos para o desenvolvimento do 

PNE. O Projeto de Lei nº 4.173/98 iniciou sua tramitação pelo Congresso Nacional e três 

anos mais tarde resultou na Lei 10.172/01 - Plano Nacional de Educação 2001-2010 

dentro das conformidades constitucionais que se reivindica desde 1934. 

Passado os dez anos de vigência deste documento, novamente o embate tomou 

conta do Poder Legislativo, pois era necessário novo PNE, uma vez que o cenário político, 

social e econômico brasileiro apresentavam muitas mudanças em relação ao início dos 

anos 2000, sem falar que inúmeras críticas se dirigiram a esta lei por não ter apresentado 

pleno sucesso em sua execução, menos ainda foi possível avaliar toda sua efetividade. 

Logo, o Projeto de Lei 8.035/2010, que objetivava um planejamento ao decênio 

2011-2020, começou a tramitar pelo Congresso Nacional e após quatro anos de discussão, 
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em 2014, este trabalho foi concluído tendo como produto final a “Lei 13.005, de 25 de 

julho de 2014 – Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências.” 

(BRASIL, 2014). 

 

PNE 2001-2010 

 

Nos anos noventa a educação amargou um período de mudanças radicais na 

estrutura, no financiamento, nas políticas em geral e principalmente, na legislação. Pois, 

se tratava de um período com altos índices de analfabetismo, falta de vagas nas escolas, 

repetências em larga escala, falta de professores, pouco investimento e abandono escolar 

sem precedentes. Neste momento é que as políticas educacionais passam a ser pensadas 

a partir do novo marco regulatório: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96. 

Durante o governo FHC vislumbramos o trabalho realizado por meio da 

reorganização curricular com os documentos orientadores (Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental, Referencial Curricular Nacional para a Educação 

a Educação Infantil e Orientações Curriculares para o Ensino Médio). Somado a isto, 

tivemos uma avalanche de Diretrizes Curriculares para normatizar os conteúdos, 

avaliações em larga escala para medir de maneira direta e objetiva a qualidade do ensino, 

início das políticas assistenciais para manter os alunos na escola (Bolsa Escola), 

progressão continuada com a finalidade de dar fluxo ao sistema e garantir mais vagas, 

além de várias outras medidas. 

Todo este trabalho foi balizado pela lógica neoliberal dos organismos econômicos 

internacionais, agências multilaterais como o Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) que agora ditavam o referencial de desenvolvimento das nações. Isso era algo 

quase natural, pois a educação entrava na pauta como “chave mestra” destas entidades, 

uma vez que seria a responsável por formar a mão de obra dentro do perfil mundial, além 

do que, a ausência de conhecimentos básicos na formação do cidadão-trabalhador e a falta 

de cultura escolar mínima são consideradas precursoras do retardo ao crescimento 

econômico. 

Com base no quadro de falência da época, o Plano Nacional de Educação (2001-

2010) foi aprovado. Era necessário enxergar a educação além das normativas, precisava 
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determinar metas a serem alcançadas e estratégias para tal. Neste contexto, entre os vários 

objetivos, destacamos os que estão voltados para a formação de professores. 

O PNE 2001-2010 registrou para a Educação Infantil que em cinco anos, todos os 

professores tivessem habilitação específica de nível médio e, ao final do decênio, 70% 

adquirissem formação específica de nível superior na licenciatura. Isso também deveria 

acontecer com o Ensino Médio, porém em cinco anos (BRASIL, 2001), nada disso 

aconteceu. 

“Desde a sua aprovação em 2001, o PNE recebeu reiteradas críticas quanto ao seu 

real alcance para o desenvolvimento da educação, decorrente, sobretudo, da desatenção 

dos governos que se seguiram quanto à execução das metas.” (FERREIRA e FONSECA, 

2011, p. 77) 

Atualmente os números não são promissores, apesar do avanço registrado nos 

últimos trinta anos referentes ao acesso à Educação Básica e Superior, dados mostram 

que o nível de formação dos professores está abaixo do que se projetava no PNE 2001-

2010 e longe de se concretizar no atual PNE 2014-2024. 

 Segundo o Tribunal de Contas da União, por meio de auditoria feita em conjunto 

com os Tribunais de Contas dos Estados, faltam mais de 32 mil professores em 12 

disciplinas específicas e obrigatórias do ensino médio. Por volta de 46 mil professores 

que lecionam nas redes públicas, atuam fora de sua área específica na Educação Básica. 

Situação que se agrava quando se tem 30% da rede com contratação temporária e 62 mil 

professores fora da sala de aula, exceto SP e RR que não participaram do estudo 

(VALCARENGHI, 2014), 

Outra situação que demarca a condição da educação brasileira e que mostra a falta 

de efetividade do Plano Nacional anterior está nos números divulgados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012) relatando que do total de professores dos 

ensinos fundamental e médio atuantes na rede pública da Região Nordeste, somente 46% 

têm formação em nível superior, este número equivale a 292.910 profissionais. Na Região 

Norte este percentual está no patamar de 51%. No restante do país os números de 

professores com formação superior são melhores: Sul (72%), Sudeste (73%) e Centro-

Oeste (74%). 

Este quadro representa políticas mal elaboradas e pouco efetivas que perduram há 

anos, isto é, não é recente o descaso com a educação. Se fizermos uma reflexão apurada, 

vamos perceber que desde 1759, quando Marquês de Pombal implantou a escola pública, 
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esta se estabeleceu sempre com recursos escassos. Ainda que os investimentos tenham 

aumentado, não foi suficiente para atender a demanda e as novas exigências que a 

sociedade e mercado de trabalho esperam de uma boa estrutura de ensino. 

 Com o novo PNE, novos desafios foram propostos, mas para combater e 

minimizar os velhos problemas. Isto é, mais uma vez estava posto a intenção de “IV - 

melhoria da qualidade da educação” e “IX - valorização dos (as) profissionais da 

educação” (BRASIL, 2014). Parece-nos que essas frases estão se transformando em 

grandes jargões eleitoreiros em que só os mais desavisados não tomaram ciência disso. 

 Para dar início aos trabalhos, tentar recuperar o tempo perdido e diminuir os 

prejuízos que assolam nossa educação, colocaram-se no campo da formação de 

professores as respectivas metas: 

 

Meta 15. Garantir, [...] no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 

PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação 

de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. (BRASIL, 

2014). 

Meta 16. Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 

cento) dos professores da educação básica, até o último ano de 

vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais 

da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

[...] (BRASIL, 2014). 

 

Percebemos certa incoerência quanto a essas metas, parece-nos que os atores que 

participaram da construção destes documentos não observaram o cenário atual da 

educação brasileira por meios dos números infindáveis que representam o estado de 

verdadeiro caos instalado, principalmente na educação básica ofertada pelo poder 

público. 

Temos muitos professores sem formação em nível superior, os cursos de formação 

em licenciatura apresentam qualidade duvidosa, a grande maioria dos universitários é 

oriunda da educação básica pública e por isso tem deficiência no nível de formação básica 

para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem profissional, a carreira docente não 

é valorizada, logo, também não é atraente, os cortes nas verbas educacionais não cessam 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm


460 

 

e assim por diante. Como consequência, as políticas de formação de professores acabam 

por fomentar profissionais mal preparados, desinteressados e sem perspectivas de futuro. 

As políticas oriundas deste novo Plano Nacional de Educação (2014-2024), que 

tem como estratégia a ampliação de programas permanentes de iniciação à docência a 

estudantes matriculados em cursos de licenciatura e implantação de políticas nacionais de 

formação continuada para os profissionais da educação demandam altos investimentos 

gerenciados coerentemente, mas é algo que não presenciamos, uma vez que os casos de 

mau uso do dinheiro público são constantes e nos últimos meses acompanhamos cortes 

crescentes de verbas da educação. 

Segundo reportagem da Revista Exame (2015), “com o slogan ‘Brasil Pátria 

Educadora’, o governo da presidente Dilma Rousseff (PT) já havia feito um corte de quase 

9,5 bilhões de reais na Educação neste ano, impondo à pasta a desaceleração em vários 

programas educacionais.” 

Pensar em política educacional eficiente e de qualidade neste quadro é quase que 

uma patologia cerebral. 

“As condições políticas, econômicas e sociais dependem dos recursos econômicos 

disponíveis; do reflexo das condições econômicas e sociais; da opinião pública; da 

posição das elites; dos partidos de oposição; e da posição dos grupos privados não-

institucionais.” (VIANA, 1996, p. 18). 

 O que se apresenta, caminhando no mesmo sentido do posicionamento 

supramencionado, é a necessidade de equilíbrio nas relações que envolvem a construção 

das políticas, boa gestão dos recursos humanos e financeiros e acima de tudo, 

interpretação coerente dos dados que subsidiam o planejamento e fundamentam a metas 

a serem atingidas, portanto, demanda avaliação diagnóstica, discussão, organização e 

acompanhamento. Somado a tudo isso, é preciso que o Estado esteja acessível para o 

posicionamento da sociedade civil organizada, a fim de planejar com foco nas 

necessidades sociais e de mercado, buscando políticas eficientes e que sejam capazes de 

serem concluídas com êxito. 

 

PLANEJANDO POLÍTICAS 

 

O planejamento é uma forma de orientação da ação humana, dirigida para o 

alcance de uma dada finalidade, trata-se de uma ação social e que tem uma dimensão 
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técnica. Ele consiste na transformação de um objeto em um produto, vinculado a uma 

dada finalidade, o que implica trabalho humano. (VILASBÔAS, 2008). 

No caso do PNE 2001-2010, a preocupação sempre esteve mais na adequação das 

contas do que propriamente nos resultados necessários. Para a mesma autora a Lei 

10.172/01 externou a racionalidade social por meio da mesma lógica da racionalidade 

financeira. É fato que a relevância social da educação está à mercê do interesse 

econômico, potencializada através da lógica neoliberal que dita as regras para as várias 

áreas da sociedade brasileira e do mundo desde o fim da segunda guerra. 

Um Plano Nacional de Educação não tem outro meio para ser aprovado se não 

pelas relações de consenso, é isso que move a política. Porém, existe a necessidade de 

coerência mínima entre o que se planeja e o que se efetiva, esses dois fatores não podem 

estar desconexos, isso demonstra ineficácia considerável de quem pensa o plano. 

A credibilidade se tornou variável importante no contexto político, não só nas 

questões monetárias, mas também no desenho de políticas públicas em várias outras 

áreas. A credibilidade fundamenta-se na existência de regras claras em contraposição à 

discricionariedade de quem decide e administra a burocracia (SOUZA, 2006). Por meio 

da credibilidade eleva-se a confiança de todos os atores envolvidos nas políticas, desde 

os que fomentam até aqueles que usufruem. Mas para isso, é necessário que a organização 

dos recursos e a adequação às metas tenham coerência a partir do cenário que se quer 

estabelecer. 

O entrosamento entre formuladores e implementadores de políticas e o 

conhecimento sobre as atividades pertinentes a cada fase do projeto são fundamentais 

para o êxito do planejamento, isso aumenta a clareza e reduz as resistências da política 

(VIANA, 1996). 

Segundo Medina (1987) a implementação não é satisfatória muitas vezes porque 

os formuladores de política não observam e não entendem as condições reais dos serviços 

quando prestados. Logo, o êxito fica comprometido e a política passa a ser vista com 

desconfiança. 

 

Em meio às tensões em que se encontra o aparelho estatal o 

planejamento funciona como elemento racional para organizar a 

política do Estado que compreende condições e objetivos 

econômicos, sociais, políticos e administrativos, ainda que em 

graus variáveis. Em linhas gerais, a organização racional do 

Estado é realizada a partir de algumas hipóteses sobre a realidade, 
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sendo o planejamento a forma concreta de definição das ações e 

dos meios para seu alcance, quando um país pretende transformar 

ou consolidar determinadas estruturas sociais e econômicas. 

(FERREIRA e FONSECA, 2011, p. 71) 

 

No desenvolvimento de políticas públicas, Souza (2006) sintetiza seus elementos 

principais como distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz. A 

política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. Ela é uma ação intencional, 

ampla, com objetivos a serem alcançados efetivamente em longo prazo, ainda que 

impactos possam ser percebidos num curto espaço de tempo. 

Este caso é claro ao olharmos para as metas de referência deste trabalho, pois o 

que é apresentado pelo atual PNE, provavelmente não acontecerá, talvez porque o único 

motivo seja a necessidade de pressão nos poderes responsáveis em efetivar o mínimo que 

se encontra encoberto nas letras do planejamento, e toda a política de formação de 

professores, mesmo que cause impacto inicial, sua efetividade será observável após 

décadas. 

Percebemos que o plano educacional é exatamente um instrumento com estas 

características. Ele visa introduzir racionalidade na prática educativa como condição para 

superar os espontaneísmo e as improvisações (SAVIANI, 2010), mas seus resultados 

demandarão tempo para se efetivarem e provavelmente serão diferentes daqueles 

desejados inicialmente. 

É fundamental observar que nas fases da construção de uma agenda de políticas 

existe a “avaliação”, para que se possam obter as informações necessárias ao 

planejamento e à definição das metas. 

 

As instituições do Executivo teriam um processo próprio de 

escolha de assuntos, em função de uma rotina (particular) visando 

o reconhecimento de problemas e a formação e redefinição de 

políticas, [...]. O reconhecimento de problemas se daria em função 

de indicadores, eventos, crises, símbolos e processo de feedback 

do trabalho burocrático e da elaboração do orçamento.” 

(VIANA, 1996, p. 9). 

  

É exatamente esta situação que questionamos e argumentamos sobre as metas 

registradas no PNE 2014-2024, uma vez que nos parece utópicas tais possibilidades. Se 

desde os Pioneiros o Estado brasileiro não conseguiu implantar um sistema de educação 

forte e eficiente, sempre se discutiu a importância do nível de formação dos professores 
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e sua qualidade, mas isso nunca figurou entre os padrões internacionais, e a educação 

objetivamente não esteve na agenda de prioridades concretas governo, não será nos 

próximos dez anos que presenciaremos todos os professores do Brasil formados em nível 

superior, quanto mais a metade deste grupo com formação em nível de pós-graduação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário político e econômico atual não apresentam perspectivas positivas e 

favoráveis para o desenvolvimento qualitativo da educação brasileira. O processo de 

construção de PNE nos parece que negligenciou um quesito básico do planejamento: 

Avaliação Diagnóstica. 

A única justificativa para metas tão além do que se pode alcançar dentro da 

racionalidade é a necessidade de pressão social e política feita pelas várias entidades 

representativas à pasta governamental responsável pela efetivação do PNE, a fim de que 

se alcancem resultados mínimos, porém, bem aquém das metas estabelecidas. 

A falta de coerência na distribuição dos investimentos públicos, os interesses 

privados acima da necessidade da coletividade e uma enxurrada de objetivos sem o devido 

acompanhamento avaliativo e regulatório tem gerado políticas educacionais com custos 

altíssimos e resultados duvidosos. Isso nos faz considerar que as Metas 15 e 16 não serão 

atingidas no período do PNE vigente. 

Fato é que, quem acredita que essas metas serão alcançadas nos dez anos 

vindouros, provavelmente vive em um mundo paralelo, não tem noção de como a 

educação é gerida no Brasil e ainda ostenta um otimismo utópico que nos conduz para 

além da realidade em que vivemos. 
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Resumo 

Nesse trabalho, com base em um relato de minha experiência como coordenadora 

pedagógica, busco compartilhar reflexões que me levaram à pesquisa que tenho 

desenvolvido no curso de mestrado em Gestão e Práticas Educacionais da Universidade 

Nove de Julho (PROGEPE-Uninove). Com o intuito de apresentar algumas das ideias que 

tenho elaborado para a dissertação de mestrado, organizo esse artigo inicialmente 

abordando a formação continuada e o papel do coordenador pedagógico na Aula de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) dos professores dos anos iniciais de uma escola 

estadual paulista, localizada na zona leste da cidade de São Paulo. Com base nos estudos 

de autores como Freire (2002), Garrido (2003), Giroux (1997), Nóvoa (1991) e nos 

documentos da Secretaria Estadual de Educação discuto sobre a formação continuada de 

professores. E com as contribuições de Ferreiro (1999), Lerner (2002), Teberosky (2002), 

Weisz (1999) discuto as orientações para a alfabetização das crianças dos anos iniciais do 

primeiro ciclo do Ensino fundamental paulista. Por fim, reflito sobre as contradições 

postas na proposta do Programa Ler e Escrever da Secretaria Estadual de Educação de 

São Paulo diante de uma concepção de professor e coordenador pedagógico como 

intelectuais críticos.  

Palavras-Chave: Coordenação Pedagógica. Formação Continuada de Professores. 

Professores Alfabetizadores. Programa Ler e Escrever. 

 

Introdução  

Nesse artigo, com base em um relato de minha experiência como coordenadora 

pedagógica, busco compartilhar reflexões que me levaram à pesquisa que tenho 

desenvolvido no curso de mestrado em Gestão e Práticas Educacionais da Universidade 

Nove de Julho (PROGEPE-Uninove). 
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Minha carreira docente foi um anseio desde a infância, já que nas brincadeiras 

com outras crianças eu gostava de ser a professora. Decorridos vinte anos de experiência 

como professora atuando com crianças da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 

com adolescentes do Ensino Médio, desafiei-me, nos últimos anos, a exercer a função de 

Professora Coordenadora Pedagógica (PCP) na Rede Estadual de Ensino de São Paulo. 

A experiência na coordenação pedagógica trouxe outros aprendizados na minha 

trajetória no magistério, fez com que eu passasse a analisar a educação por outra 

perspectiva. Tive oportunidade de aprofundar meus estudos, compartilhar minhas 

experiências, buscando construir a ideia de que o PCP é um parceiro no processo de 

formação em serviço dos professores, e que todos são responsáveis e valorizados pelo seu 

trabalho. Que o professor pode ser um pesquisador e precisa estudar sempre, uma vez que 

a nossa sociedade está em constante transformação. Percebi que um dos desafios do PCP 

é a partir da formação continuada em serviço valorizar, em parceria com os professores, 

o gosto pelo estudo e pela pesquisa. 

Com o intuito de apresentar algumas das ideias que tenho elaborado para a 

dissertação de mestrado, organizei esse artigo inicialmente abordando a formação 

continuada e o papel do coordenador pedagógico na ATPC dos professores, com base nos 

estudos de autores como Freire (2002), Garrido (2003), Giroux (1997), Nóvoa (1991) e 

nos documentos da Secretaria Estadual de Educação discuto sobre a formação continuada 

de professores. E com as contribuições de Ferreiro (1999), Lerner (2002), Teberosky 

(2002), Weisz (1999) discuto as orientações para a alfabetização das crianças dos anos 

iniciais do primeiro ciclo do Ensino fundamental paulista. Por fim, reflito sobre as 

contradições postas na proposta do Programa Ler e Escrever da Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo diante de uma concepção de professor e coordenador pedagógico 

como intelectuais críticos.  

 

1. Formação continuada em serviço e o professor coordenador pedagógico 

O momento de formação continuada é uma conquista, uma forma de valorizar os 

docentes, garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96), 

por ser uma oportunidade de estudo coletivo e individual aos professores. No caso da rede 
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estadual paulista, o professor coordenador pedagógico (PCP) é o responsável para que a 

formação continuada em serviço aconteça na unidade escolar. 

Christov (2003) esclarece que a educação continuada pode ser caracterizada por 

diferentes ações como cursos, congressos, seminários e momentos de trabalho 

pedagógico coletivo, que são institucionalizados em algumas redes como hora de trabalho 

remunerada para o professor. Em relação à formação contínua de qualidade, Nóvoa 

(1991), ressalta: 

[...] a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, 

que forneça aos professores os meios de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação 

participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, 

um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos 

próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é 

também uma identidade profissional (NÓVOA, 1991, p.25). 

 

Na rede estadual de ensino de São Paulo, a Resolução nº 8 de 19/01/2012 alterou 

a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) para Aula de Trabalho Coletivo 

Pedagógico (ATPC), a fim de atender às mudanças ocorridas na composição do trabalho 

docente. Cada encontro de formação passou a ter 50 minutos de duração e não mais uma 

hora – relógio, que vai depender da jornada de trabalho de cada professor.  

A ATPC é uma conquista dos próprios docentes da rede estadual paulista e, por 

isso, é importante valorizar sua destinação à formação, ou seja, como espaço para estudar 

e compartilhar reflexões centradas nos temas que dizem respeito às práticas escolares. 

Infelizmente, o que se observa é que a ATPC tem sido muito mais usada para a realização 

de ações meramente burocráticas como, por exemplo, preenchimento de formulários que 

atendam as demandas encaminhadas pela Secretaria de Educação às escolas. 

A formação continuada em serviço não é um trabalho simples, como destaca 

Garrido (2003, p. 9) em seu estudo: 

Esse trabalho é por si só complexo e essencial, uma vez que busca 

compreender a realidade escolar e seus desafios, construir 

alternativas que se mostrem adequadas e satisfatórias para os 

participantes, propor um mínimo de consistência entre as ações 

pedagógicas, tornando-as solidárias e não isoladas ou em conflito 

umas com as outras. 
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Ao transformar a escola em lócus da formação de professores, esses se sentem 

fortalecidos enquanto profissionais da educação, porque possibilita sair do isolamento da 

sala de aula e refletir sobre os problemas da sua realidade.  

A formação continuada em serviço pode ser uma aliada possibilitando que tanto 

o PCP, quanto o professor supram lacunas de sua formação acadêmica, além de permitir 

a ação-reflexão-ação. É também um processo que requer paciência, um ir e vir de ações 

e reflexões, em que os resultados não são visíveis em curto prazo.  

Cabe ao PCP possibilitar momentos em que a escola e a comunidade participem 

juntas, estreitando e fortalecendo esse vínculo, a fim de proporcionar uma melhor 

qualidade na educação das crianças. Esse profissional, responde por outras demandas na 

escola, entretanto a forma como organiza seu tempo e se dedica ao seu próprio momento 

de estudo para a realização dos encontros da ATPC é crucial para o desenvolvimento do 

trabalho de gestão e pedagógico na escola.  

Recentemente, a Resolução SE 75, de 30/12/2014 que dispõe sobre a função 

gratificada do PCP, ressalta a importância desse profissional no âmbito escolar: de 

maneira geral traz a necessidade de esse profissional promover o aperfeiçoamento do 

fazer pedagógico em sala de aula, priorizando o planejamento e a organização dos 

materiais didáticos e recursos tecnológicos inovadores. Destacam-se no artigo 5º dessa 

resolução as atribuições do PCP, as quais são apresentadas a seguir em forma de síntese: 

 Atuar como gestor pedagógico; 

 Orientar o trabalho dos docentes nas reuniões, inclusive nas Aulas de 

Trabalho Pedagógico de Trabalho Coletivo (ATPC); 

 Planejar e organizar materiais didáticos, impressos, DVDs entre outros; 

 Intervir junto aos professores e tomar ações juntamente aos professores e 

à equipe gestora; 

 Ser cordial, colaborativo e solícito com os demais, com dinamismo e 

liderança; 

 Saber trabalhar em equipe; 

 Elaborar, acompanhar o desenvolvimento e avaliar a proposta pedagógica. 
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 Permitir que em todos os momentos de reunião ou formação continuada 

em serviço, tenham espaço para a dialogicidade e colaboração das práticas 

gestoras e docentes. (Diário Oficial, p.92, São Paulo, 22/01/2015) 

Na perspectiva das orientações oficiais da Secretaria de Educação paulista, o PCP 

é o profissional responsável por mediar as relações entre as pessoas que compõem a 

comunidade escolar, tais como os professores, os alunos, a equipe gestora e os pais das 

crianças. Nesse contexto, entende-se como fundamental uma boa parceria entre o PCP, a 

direção, os docentes, estudantes e seus familiares e/ou responsáveis, a fim de transformar 

a escola em um espaço de aprendizagem constante para todos. Um profissional envolvido 

e atento às suas atribuições evitará que aconteçam possíveis desvios de função. 

O PCP pode contribuir através do diálogo e da interação com seus pares, 

principalmente com articulação de ações que integrem e estimulem todos os envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem das crianças. Para isso é fundamental observar sua 

própria prática, refletir a respeito dela, com o devido distanciamento, para manter-se em 

permanente diálogo num processo que é individual e ao mesmo tempo coletivo, em 

virtude da necessária e constante interação com os demais integrantes da comunidade 

escolar. 

Para Garrido (2003), embora o trabalho de coordenação pedagógica seja 

complexo, ele é essencial porque a formação continuada torna as práticas pedagógicas 

mais solidárias. Além disso, cabe ao PCP mostrar à equipe de professores que não existem 

respostas prontas, mas a reflexão, a pesquisa e o estudo, podem colaborar para a 

reorientação das práticas escolares. 

  Ao acompanhar mais de perto o processo vivenciado pelos professores, o PCP terá 

condições de perceber com quais práticas pedagógicas os professores se sentem mais 

seguros em trabalhar com os alunos, podendo identificar resistências ou não às mudanças. 

Isso lhe fornece pistas de como conduzir os encontros de formação em serviço. 

Para que o PCP dê conta de suas atribuições e, principalmente, do papel de 

formador e articulador é preciso que também tenha garantido a sua formação continuada 

e permanente dentro e fora do âmbito escolar. No caso da Rede Estadual de Ensino de 

São Paulo, as Orientações Técnicas oferecidas aos PCPs acontecem periodicamente no 

Núcleo Pedagógico de cada Diretoria de Ensino, sob a incumbência das Professoras 
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Coordenadoras do Núcleo Pedagógico (PCNPs) e com a formadora do Programa Ler e 

Escrever38. 

  Nos termos da Resolução SE 75 de 30/12/2014, as Orientações Técnicas  

destinam-se: 

 ao estudo do currículo oficial da rede como Programas Ler e Escrever e 

Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI); 

 aos momentos de reflexão sobre a metodologia da observação de sala e os 

princípios que a efetivam na prática; 

 a apresentação dos registros de observação realizados na escola, para 

serem analisados; 

 a observação das metas estabelecidas na proposta pedagógica da escola e 

os resultados atingidos, a fim de indicar estratégias para superar 

fragilidades; 

 a orientação sob a utilização de materiais didáticos, impressos ou DVDs 

e recursos tecnológicos que chegam nas escolas; 

 a apresentação do Plano de formação continuada, bem como as pautas de 

ATPC e de reuniões de planejamento com os professores; 

 ao feedback dos PCNPs sobre a condução da formação continuada com 

os professores ; 

 a análise dos materiais didáticos e paradidáticos. (Diário Oficial, p.92, São 

Paulo,22/01/2015)  

 

 Com isso, o PCP tem garantido um momento de estudo do currículo proposto pela 

Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Além disso, o PCP recebe a visita das 

formadoras para acompanhamento, com vistas a orientar a didática de alfabetização e a 

formação dos professores das escolas.  

                                                             
38 Programa Ler e Escrever é um conjunto de linhas de ação articuladas que inclui formação, 

acompanhamento, elaboração e distribuição de materiais pedagógicos e outros subsídios, constituindo-se 

dessa forma como uma política pública para o Ciclo I. Disponível em http://lereescrever.fde.sp.gov.br. 

Acesso: 03 de outubro de 2015. 

  

 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br/
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 A seguir discute-se sobre a proposta de alfabetização e a respeito do trabalho de 

formação e acompanhamento em escolas da rede estadual paulista. 

 

2. Programa Ler e Escrever: alfabetização no 1º ciclo do Ensino Fundamental 

Paulista  

  

  O Programa Ler e Escrever, implantado desde 2007, inclui a formação de 

professores, de coordenadores pedagógicos e técnicos, acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos, elaboração e distribuição de materiais pedagógicos, enfim, um 

conjunto de ações que se constitui numa política pública de alfabetização para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

O Programa Ler e Escrever foi elaborado pela professora Kátia Lomba Bräkling, 

com a colaboração da equipe de formadoras do Ler e Escrever e do Centro de Ensino 

Fundamental dos Anos Iniciais (CEFAI), e supervisionado pela professora Telma 

Weisz39. O material traz as expectativas de aprendizagem para cada ano, no que se refere 

aos conteúdos de Língua Portuguesa. Esse material está organizado para cada ano do 1º 

ciclo do Ensino Fundamental, sendo que os professores utilizam o “Guia de Planejamento 

e Organização Didáticas” e aos alunos o “Caderno de Atividades”. Ao PCP é designada 

a responsabilidade de realizar nas ATPCs o estudo desse material. 

Sobre as expectativas de aprendizagem, Bräkling (2013, p. 5) explica que 

As expectativas definem as intenções básicas de aprendizagem de 

um determinado processo de ensino para um determinado período 

de tempo. Dito de outro modo, as expectativas definem a 

proficiência mínima que se pretende que seja constituída pelo 

aluno ao final de um processo de ensino específico, o qual pode 

ser determinado por diferentes períodos de tempo (mês, semestre, 

ano, segmento de ensino, por exemplo). No caso das expectativas 

em foco, o período corresponde a cada ano escolar dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. As expectativas definem, 

portanto, a proficiência básica – e fundamental - que se pretende 

que o aluno construa no período determinado, e não o máximo 

possível a ser conseguido.  

                                                             
39 Telma Weisz é doutora em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento pelo Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo. Foi uma das autoras dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Língua Portuguesa, supervisora do Programa Ler e Escrever, da Secretaria Estadual da Educação. 
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Nos documentos do Ler e Escrever afirma-se que o que se busca com as 

expectativas de aprendizagem é garantir que todos tenham a oportunidade de aprender as 

mesmas coisas, mesmo que em ritmos e tempos diferentes, de acordo com as suas 

vivências anteriores. O que leva a compreensão de que tanto professores quanto as 

crianças teriam ao menos um ciclo de três anos para que as crianças estejam alfabetizadas, 

tendo desenvolvido as competências leitora e escritora; entretanto, nesses mesmos 

documentos está dito que o esperado é que isso aconteça ao término do 1º ano do Ensino 

Fundamental I. 

  Assim, de acordo com as Expectativas de Aprendizagem definidas para o 1º ano, 

as crianças com idades entre 6 e 7 anos deverão ser capazes de: participar de atividades 

orais como rodas de leitura, de estudo; planejar sua fala; ler com assistência do professor 

(contos, textos instrucionais, notícias...); ler com  autonomia os textos conhecidos 

(parlendas, poemas, adivinhas, listas tirinhas, etc); compreender o funcionamento 

alfabético do sistema de escrita, ainda com erros ortográficos; recontar histórias 

conhecidas, reescrever coletivamente, ditando ao professor ou aos colegas, trechos de 

contos, produzir textos ( bilhetes, cartas, verbetes de curiosidades; reescrever e revisar 

textos com o auxílio do professor.   

As pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita, realizadas por Emilia Ferreiro 

e Ana Teberosky, no fim dos anos 1970 e publicadas no Brasil em 1984, mostram que as 

crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita, resolvem problemas e elaboram 

conceituações. Ferreiro e Teberosky (1999) observaram que, na tentativa de compreender 

o funcionamento da escrita, as crianças elaboram verdadeiras “teorias” explicativas, 

denominadas pelas autoras de hipóteses de escrita: pressilábica, silábica, a silábica-

alfabética.  

As conclusões desse estudo revelam que as crianças já pensam sobre a escrita 

antes mesmo de entrarem na escola.  Para Telma Weisz (1999), nesse processo o professor 

será o mediador e partirá dos conhecimentos prévios dos alunos. 

  Ferreiro e Teberosky elaboraram teorias a fim de compreender o funcionamento 

da escrita que desenvolvem-se: hipótese pressilábica a criança não percebe a escrita 

como representação do falado. Em um primeiro estágio ela começa a diferenciar o 
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desenho da escrita. Num segundo estágio da mesma hipótese, a criança começa a perceber 

que é preciso uma quantidade mínima de letras para representar a escrita e o de que haja 

uma variedade interna de caracteres para que se possa ler. Normalmente, usa letras 

aleatórias (do seu próprio nome) e sem uma quantidade definida para escrever. 

Na hipótese silábica, a criança faz a correspondência termo a termo a termo entre 

a grafia e as partes do falado. Essa hipótese se divide em dois níveis: o silábico sem valor 

sonoro é quando representa cada sílaba por uma letra qualquer, sem relacionar com o 

som; e silábico com valor sonoro, ela representa cada sílaba por uma letra (vogal ou 

consoante) que representa o seu som. Na hipótese silábico-alfabética, a criança está num 

período de transição no qual ora ela escreve atribuindo uma sílaba para cada letra, ora 

representando as unidades sonoras menores, os fonemas. Por fim, na hipótese alfabética 

já representa cada fonema com uma letra, mesmo que apresente erros ortográficos, o 

importante é que já compreende a lógica do funcionamento do sistema de escrita 

alfabético. 

             Desde o primeiro dia de aula, o professor tem a tarefa de realizar a chamada 

sondagem ou diagnóstico inicial, para identificar em qual hipótese a criança se encontra. 

A partir dos resultados obtidos, os professores produzem o mapa de hipótese de escrita, 

no qual consta as hipóteses de cada aluno. A partir dele, o professor faz o planejamento 

das aulas adequando às necessidades de aprendizagem da turma. 

            No Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do programa Ler e Escrever 

das secretarias estaduais e municipais de Educação de São Paulo, descreve a sondagem 

como uma atividade que envolve num primeiro momento, a produção espontânea de uma 

lista de palavras sem apoio de outras fontes e pode ou não prever a escrita de algumas 

frases simples. 

           Para Teberosky e Colomer (2002) através do diagnóstico de aprendizagem dos 

alunos, o desafio é propor atividades que não sejam tão fáceis a ponto de não darem nada 

a aprender, nem tão difíceis que se torne impossível para as crianças realizá-las. 

            Na escola cabe ao PCP acompanhar através do monitoramento pedagógico, dos 

planejamentos e planos de aula e das ATPCs, como o professor prepara e conduz suas 

aulas, seus registros da observação das crianças durante as atividades, como e quando 
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avalia, enfim como desenvolve a sua prática, a fim de propiciar o desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias. 

             Lerner (2002) deixa claro que o objetivo final do ensino é que o aluno possa fazer 

funcionar o aprendido fora da escola, em situações que já não serão didáticas, será 

necessário manter uma vigilância epistemológica que garanta uma semelhança 

fundamental entre o que se ensina e o objeto ou prática social que se pretende que os 

alunos aprendam. 

             Para os coordenadores do Programa Ler e Escrever, o trabalho com a 

alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental é o início de um processo que visa 

garantir o direito à educação e contribuir para a construção de uma base sólida na 

formação da criança e no desenvolvimento de suas habilidades e competências. Nesse 

Programa, busca-se enfatizar que a sala de aula deve ser um ambiente favorável à 

alfabetização, abrangendo o ensino de forma transdisciplinar, com ações desafiadoras que 

contribuam para a reflexão e desenvolvimento integral da criança  

              Ao ler Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire comecei a perceber de maneira 

mais clara o que alguns professores já reclamavam no período em que estive na 

coordenação. 

ENSINAR NÃO É TRANSFERIR CONHECIMENTO, MAS CRIAR 

POSSIBILIDADES PARA A SUA PRODUÇÃO OU CONSTRUÇÃO 

 

O currículo na Rede Estadual de Ensino não é elaborado pelos professores, o que 

realmente acontece é que ao ter contato com o material o professor cumpra o programa. 

Com isso professores e alunos acabam sendo condicionados em vez de determinados. 

Paulo Freire afirma que a formação do professor deve ser permanente, o estudo 

deve ser uma constante para que ele perceba que pode transformar a sua realidade e 

transmita isso aos seus alunos, através de uma educação libertadora. 

É imprescindível os alunos terem acesso a diferentes leituras, diferentes 

compreensões de fatos, para que formulem suas próprias hipóteses. Desenvolver a 

consciência crítica nas crianças para que estimule ainda mais o interesse pela 

investigação, produtora e reprodutora de cultura. 
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Giroux (1997), também refere-se aos materiais didáticos e programas curriculares 

que chegam nas escolas: 

 [...]Tais materiais sempre incorporam um conjunto de suposições 

a respeito do mundo, de um determinado assunto, e de um 

conjunto de interesses. Isto se torna evidente em muitos materiais 

didáticos “à prova de professor” que atualmente invadem o 

mercado. Estes materiais promovem uma incapacitação dos 

professores ao separar concepção de execução e ao reduzir  o 

papel que os professores desempenham na real criação e ensino 

destes materiais. As decisões dos professores quanto ao que 

deveria ser ensinado, como isso poderia ser avaliado tornam-se 

pouco importantes nestes programas, uma vez que eles já 

predefiniram e responderam tais questões. Os materiais 

controlam as decisões dos professores, e, como resultado, estes 

não precisam exercitar seu julgamento lógico. assim, os 

professores são reduzidos ao papel de técnicos obedientes, 

executando os preceitos do programa curricular.[..](GIROUX, 

p.35) 
 

Realmente, é isso o que acontece na escola quando o professor recebe um 

programa pronto, em que ele apenas será o transmissor, torna-se algo imposto e em que 

os verdadeiros sujeitos não são ouvidos. Giroux propõe que o professor seja um agente 

crítico e ativo na elaboração do currículo. 

O autor também levanta uma problemática a respeito do que “Aquilo que não é 

dito, é tão importante quanto aquilo que é dito”, ao explanar sobre o Currículo Oculto que 

é o conjunto de valores, atitudes transmitidos silenciosamente através deformas 

específicas de conhecimento, das relações, para formar cidadãos conformados e 

disciplinados. 

Na visão de Giroux à escola atribui-se uma visão tradicional de ensino visando 

apenas a instrução, perpetuando o consumo, reproduzindo a sociedade existente, exigindo 

aos professores e aos alunos atingirem determinadas metas definidas, mas sem questionar 

se essas metas realmente são benéficas para a realidade daquela escola. 

 Como afirma Paulo Freire, uma educação mais democrática que entende o valor 

do diálogo, com professores e alunos como sujeitos do processo deve ser a busca de todos. 

Considerações finais  
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Concluo afirmando que comecei na coordenação pedagógica com muitas ideias e 

incertezas, mas fui construindo minha identidade com a função de PCP, por meio de ações 

e reflexões, que exigiam colocar-me no lugar do outro e a partir de muito estudo. 

Mesmo com toda a rotatividade e ausência de professores na escola, escassez de 

recursos físicos e humanos e da fragmentação do ensino em disciplinas, penso que pude, 

durante os três anos e meio que estive na coordenação, aprender através da escuta e do 

diálogo com os meus pares e com as crianças. 

Todos que trabalham na escola são os responsáveis pelo sucesso ou insucesso. 

Nem sempre obteremos o êxito, mas as adversidades nos tornam mais fortes e experientes. 

De todos os modos, não se pode desconsiderar a necessidade de mudanças de caráter 

político-institucional, que não contribuem para a melhoria da qualidade da educação da 

escola pública. 

A formação continuada em serviço dos professores é um espaço coletivo capaz  

de fortalecer os processos de reflexão sobre as práticas escolares  no âmbito do interior 

da escola como fora dela - criando a necessidade do estudo e o desejo de engajar-se nas 

lutas que envolvem o direito de crianças, adolescentes, jovens e adultos à uma educação 

pública de qualidade. 

  Nessa perspectiva, entendo que uma equipe escolar que respeita todos os que 

integram a comunidade escolar - gestores, docentes, funcionários, estudantes, familiares, 

valorizando as diversidades existentes, com propostas de construção coletiva e 

participativa do projeto político-pedagógico da escola, terá boas chances de alcançá-las.  

Que os professores possam ter maior participação na elaboração do currículo 

escolar, que desde a sua formação inicial tenham condições de pesquisar e sejam 

estimulados a participar ativamente na construção de uma pedagogia crítica.  
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Resumo: Em nossa pesquisa de natureza bibliográfica, analisamos o Sistema Nacional 

de Educação brasileiro sob a perspectiva de um horizonte equitativo em nossa sociedade, 

utilizamos o procedimento técnico comparativo-analítico, para descrevermos os aspectos 

de convergência entre as metas do PNE – Plano Nacional de Educação (2104-2024), as 

metas do Fórum Mundial de Educação (2015-2030) e a proposta 4 do Grupo de Trabalho 

Aberto (GTA) da UNICEF (2015-2030). Observamos a centralidade do papel da 

Educação como uma diretriz para que alcancemos um nível aceitável de equidade entre 

as realidades de vidas tão distintas. Identificamos que em seu conjunto, vários órgãos 

governamentais como o Observatório do PNE e não governamentais como a UNICEF 

estão monitorando a realização das metas dos planos analisados nessa pesquisa; esses 

observatórios foram desenvolvidos devido aos grandes desafios e a multiplicidade de 

setores que incorporam os objetivos a serem realizados. Esse aspecto pode ser a razão de 

que as metas necessitem dialogar com os objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM), pois esses objetivos ampliam a complexidade de análise das metas específicas 

da Educação em relação às demais áreas que constituem a vida humana.  

 

Palavras-Chave: Sistema Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação. Fórum 

Mundial de Educação.  Grupo de Trabalho Aberto.  
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Introdução 

Em nosso planeta globalizado compartilhamos os desafios econômicos e políticos 

de que as populações consigam atender suas necessidades humanas básicas, porque ao 

longo da história desenvolveram-se diversas desigualdades sociais e culturais, a partir das 

quais algumas nações dominam sobre a grande maioria das nações que lutam para 

sobreviver neste sistema.  

“O caminho ainda é a mudança estrutural e o instrumento é a política, sendo que 

a igualdade é o horizonte, uma esperança que nunca se esqueceu de ser renovada em 

nossos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” (BÁRCENA, 2015).  

No âmbito dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, focalizamos 

o objetivo 2 - Atingir o ensino básico universal. Também salientamos que a partir de 

todos esses objetivos foram desenvolvidas algumas consultas globais com governos, 

sociedade civil, o setor privado e a juventude, as quais identificaram que a Educação é 

uma prioridade central para a nova agenda de desenvolvimento pós-2015 (ONU, 2015). 

A partir dessa prioridade, realizou-se em maio de 2015 o Fórum Mundial de Educação, 

sendo seu objetivo a elaboração de uma Nova Agenda da Educação, que irá vigorar entre 

2015 e 2030, com os novos objetivos que compõem o compromisso de Educação para 

Todos, iniciado em 1990, na Conferência de Jomtien, e reiterado em 2000, no Fórum 

Mundial de Educação realizado em Dakar.  

Atualmente, realizou-se no Brasil o processo de elaboração do novo Plano 

Nacional de Educação, que irá vigorar entre 2015 e 2024, com o qual as diferentes esferas 

de governo têm compromissos comuns, porque subsidiarão resultados mais efetivos e 

recursos otimizados, tendo em vista que seu planejamento prevê ações de maneira 

integrada e colaborativa. Dentro desse contexto, dependemos de que os gestores desse 

plano, indiquem caminhos concretos para a regulamentação dos pactos federativos 

nacionais em torno da política pública educacional, estabelecendo o primeiro desenho 

para o Sistema Nacional de Educação.  

Nosso trabalho foi construído em quatro movimentos: no primeiro, uma 

introdução histórica do Sistema Nacional de Educação; no segundo, elaboramos uma 

apresentação das metas internacionais; no terceiro, analisamos os aspectos convergentes 

entre essas metas e o PNE e no quarto, argumentamos sobre possíveis caminhos para uma 

Educação de qualidade, equitativa e inclusiva ao longo da vida.  
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1. Breve contexto histórico do Sistema Nacional de Educação. 

O Sistema Nacional da Educação apresenta suas raízes desde a revolução de 1930, 

finalizada com o final do governo de Getúlio Vargas em 1945. O ano de 1932 é marcado 

pelo início de uma nova fase do pensamento liberal no campo da educação: o liberalismo 

elitista começou a ceder espaço ideológico para o liberalismo igualitarista, porque pela 

primeira vez, fora formulada uma política educacional que atendia a classe trabalhadora 

e das camadas médias. Getúlio Vargas requeria que fossem elaborados os princípios 

orientadores da política educacional do novo regime político. Por não haver consenso, os 

educadores liberais expressaram-se em 1932 pelo Manifesto dos Pioneiros da Escola 

Nova (CUNHA, 1980). Seu texto era expresso pela heterogeneidade ideológica de seus 

membros, que se dividiam de um lado, por Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, 

Lourenço Filho, Júlio Mesquita Filho; e do outro lado, Anísio Teixeira, Hermes Lima, 

Paschoal Leme. A Constituição de 1934 determinava a criação de um Conselho Nacional 

de Educação, para elaborar o nosso primeiro Plano Nacional da Educação.  

O ponto de partida desse manifesto foi o diagnóstico de uma realidade educacional 

“sem unidade de plano e sem espírito de continuidade”, enfim “tudo fragmentário e 

desarticulado (BRASIL, 2014). Observamos que o papel do Plano Nacional de Educação 

constitui-se em ser a base para o planejamento de um Sistema Nacional de Educação.  

“E, como hoje mais do que nunca o ensino em geral pode ser compara ao jogo de 

xadrez em que o deslocamento de um pião acarreta uma mudança geral da situação geral 

sobre todo o tabuleiro” (AZEVEDO, 1971, p. 675).  

A metáfora do tabuleiro de xadrez do autor, remete-nos a pensar diferentemente 

de uma engrenagem mecânica de um relógio, pois existe uma estratégia intencional no 

movimento de reformulação da Educação nacional, porque a estratégia pode gerar 

mudanças, espera-se que sejam positivas e gerais em todos os níveis de ensino, sendo o 

aspecto primordial de se analisar: a importância da articulação desde a educação infantil 

à superior. Assim sendo, a qualidade da formação dos alunos na educação básica 

influencia no rendimento dos alunos durante seus estudos na graduação, na qual se 

formam os futuros profissionais de diversificadas áreas. Esse processo formativo 

culmina-se na pós-graduação, âmbito em que também se desenvolvem os professores do 

ensino superior, enfim, trata-se de um Sistema de Educação Nacional de contínua 

movimentação cíclica.  
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A formação no ensino superior conviveu com diversas mudanças, após a tomada 

dos militares, em 1964, porque as universidades foram federalizadas, fator que gerou um 

grande afastamento de professores, principalmente na universidade de Brasília. De acordo 

com Cunha, (2007, p.55) “o novo governo pretendeu montar um sistema de entidades 

paralelas às que congregavam os estudantes em todos os níveis”.  

Posteriormente, a Constituição de 1967 retomou a obrigatoriedade do Plano 

Nacional de Educação, e a competência para sua elaboração deixou de ser do órgão 

normativo da educação: o planejamento da educação foi inserido, como parte do 

planejamento global, nos planos nacionais de desenvolvimento (BRASIL, 2014).  

A Constituição Federal de 1988, pode ser compreendida a partir da montagem de 

seu texto, esse processo é iniciado pelos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 

quando foi lançado em Brasília o Fórum da Educação na Constituinte em Defesa do 

Ensino Público e Gratuito (CUNHA, 1995). Pela interpretação corrente nos grupos 

privatistas e no próprio Ministério da Educação, em 1988, o MEC deveria limitar bastante 

as despesas com as universidades públicas (especialmente as federais) de modo que, 

somadas com os subsídios às instituições privadas de ensino superior, com o ensino médio 

e com outras despesas, resultasse 50% do orçamento para o ensino fundamental e para os 

programas de alfabetização de jovens e adultos. (art. 214). Devem ser buscados os 

seguintes objetivos: erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento 

escolar; melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho; e promoção 

humanística, científica e tecnológica.  

 “O Sistema Nacional de Educação, previsto na Constituição Federal de 1988 

(Artigo 214), deve ser instituído no prazo de dois anos, contados a partir da publicação 

da Lei 13.005/2014 (Artigo 13) ”, (PNE/MEC, 2015). No campo dos muitos avanços 

conquistados está a Emenda Constitucional 59/2009, um dispositivo que oferece ao 

federalismo cooperativo, uma nova condição: o Plano Nacional de Educação (PNE) como 

articulador do Sistema Nacional de Educação (SNE).  

Desta forma, “o sistema é um conjunto articulado e coordenado de elementos 

coexistentes e que, dentro de um determinado espaço e tempo, compartilham de um 

mesmo ordenamento estruturado” (Ibidem, idem). No caso de um Sistema Nacional de 

Educação, tal contexto remete à definição de diretrizes, metas, recursos e estratégias de 

manutenção e desenvolvimento direcionadas à garantia do direito social à educação em 

ambos os níveis (educação básica e superior), considerando todas as etapas e modalidades 
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educativas. De acordo com Saviani (2010, p.387): “Na construção do Sistema Nacional 

de Educação deve-se implantar uma arquitetura com base no ponto de referência do 

regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

conforme disposto na Constituição Federal”. Assim, haverá uma repartição das 

responsabilidades entre os entes federativos, todos voltados para o mesmo objetivo de 

prover educação com o mesmo padrão de qualidade a toda a população.  

Desta maneira, as normas básicas que regularão o funcionamento do sistema serão 

de responsabilidade da União, são consubstanciadas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação, traduzidas e especificadas pelas 

medidas estabelecidas no âmbito do Conselho Nacional de Educação (CUNHA, 2004).   

Observamos assim, que o Sistema Nacional de Educação ainda é uma meta a ser 

realizada no tempo previsto de dois anos, que devem ser contados a partir da publicação 

da Lei do novo PNE, segundo seu Artigo 13 publicado em 2014. 

 O processo de elaboração da Lei do novo Plano Nacional da Educação que 

introduz a implantação do Sistema Nacional de Educação, compreendeu a participação 

do movimento Todos pela Educação, esse movimento reúne como mantenedores 

institutos e fundações privadas empresariais que se preocupam com a escolaridade da 

população e a melhoria da qualidade da mão de obra, insatisfatória para as necessidades 

do mercado. São seus mantenedores: Fundação Itaú Social, Fundação Bradesco, 

Fundação Telefônica, Gerdau, Instituto Camargo Correa, Instituto Unibanco, Itaú BBA, 

Santander, Suzano, Fundação Lemann, Instituto Península, DPachoal. Entre seus 

parceiros figuram Fundação Santillana, Instituto Ayrton Senna, Fundação Victor Civita, 

McKinsey & Company, Instituto Natura, Saraiva, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), (BRASIL, 2014). 

Caracterizam-se assim, as relações de organizações e parâmetros internacionais 

em concernência com as metas e os objetivos de nossa Educação Nacional. Para que 

compreendamos com mais detalhamentos essas relações, desenvolvemos uma análise 

comparativa entre as metas de organizações internacionais e o Plano Nacional de 

Educação e suas respectivas influências no Sistema Nacional de Educação. 

 

Fórum Mundial de Educação e o Grupo de Trabalho Aberto (GTA-UNICEF) 

A Fórum Mundial de Educação iniciou-se em 1990, na Conferência de Jomtien, sendo 

reiterada em 2000, no Fórum Mundial de Educação realizado em Dakar.  Em maio de 
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2014, em Incheon, na Coreia do Sul, aconteceu o Fórum Mundial de Educação (World 

Education Forum – WEF 2015), organizado pela UNESCO e que contou com a 

participação de mais de 130 Ministros de Educação e mais de 1.500 participantes, entre 

organizações de sociedade civil, agências bilaterais e multilaterais, professores, ativistas 

e experts. O objetivo do Fórum foi acordar a nova agenda da educação, que irá vigorar 

entre 2015 e 2030, com os novos objetivos que compõem o compromisso de Educação 

para Todos, pelo qual é afirmada a importância da educação como principal 

impulsionadora do desenvolvimento e reforça o compromisso de “garantir educação 

inclusiva e equitativa e promover oportunidades de educação e aprendizagem ao longo 

da vida para todos”.  

Em 2014, durante o Encontro Global de Educação para Todos, em Omã, foi adotado 

o Acordo de Muscat, que apresenta a visão sobre a agenda da educação para os próximos 

anos. Para dar continuidade aos objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) está 

sendo posto em prática um novo quadro de desenvolvimento global, isto é, a “Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015” que culminará com a elaboração de um novo conjunto de 

metas e objetivos – os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Desta forma, o Grupo de Trabalho Aberto (GTA) da UNICEF elaborou um relatório 

sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O GTA foi criado na 

sequência da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, 

conhecida como Rio + 20, realizada em 2012.  Composto por 70 Estados-Membros que 

partilham 30 lugares, o GTA tem trabalhado ao longo dos últimos 18 meses no sentido 

de desenvolver um conjunto de ODS para serem levados à consideração da Assembleia 

Geral da ONU. No dia 19 de julho de 2014, o GTA finalizou o seu relatório. 

 Dentro desse relatório em nossa pesquisa somente focalizamos o “Objetivo proposto 

4. Garantir uma educação de qualidade inclusiva e Equitativa e promover oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos ”.  

Em seguida, analisamos alguns aspectos correspondentes entre as metas do Fórum 

Mundial e do GTA, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

primeiramente apresentamos um resumo dessas metas na Tabela apresentada a seguir: 

Tabela: Resumo das metas do Fórum Mundial de Educação e do GTA-UNICEF 

FÓRUM MUNDIAL DE 

EDUCAÇÃO (UNESCO) 

GRUPO DE TRABALHO SOBRE OS OBJETIVOS 

(GTA - UNICEF) 
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Meta 1 

Direito à educação: 

assegurar educação 

equitativa e inclusiva de 

qualidade e aprendizagem 

ao longo da vida para todos 

até 2030. 

Meta 2 

Equidade na educação: 

acesso e aprendizagem 

equitativa, particularmente 

para meninas e mulheres, 

devem estar no centro da 

agenda pós-2015 para 

permitir o pleno potencial 

de todas as pessoas. 

Meta 3 

Educação inclusiva: uma 

educação inclusiva não 

apenas responde e se 

adapta a cada estudante, 

mas é relevante para a 

sociedade e para o respeito 

à cultura. 

Meta 4 

Educação de qualidade: 

educação de boa qualidade, 

provisionada por 

professores treinados e 

Objetivo proposto 4. Garantir uma educação de 

qualidade inclusiva e Equitativa e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos 

 

4.1 Até 2030, garantir que todos os jovens completem o 

ensino primário e secundário gratuito, equitativo e de 

qualidade que leve a resultados de aprendizagem 

relevantes e eficazes. 

4.2 Até 2030, garantir que todas as crianças tenham 

acesso ao desenvolvimento da primeira infância de 

qualidade, aos cuidados e à educação pré-escolar para 

que estejam prontos para ingressar no ensino primário. 

4.3 Até 2030, aumentar o número de jovens e adultos que 

possuam habilidades relevantes, incluindo competências 

técnicas e profissionais para o emprego, trabalho decente 

e empreendedorismo. 

4.4 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na 

educação e garantir a igualdade de acesso a todos os 

níveis de educação e formação profissional para os mais 

vulneráveis, incluindo as pessoas portadoras de 

deficiência, povos indígenas e crianças em situação de 

vulnerabilidade. 

4.5 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram 

conhecimentos e habilidades necessários para promover 

o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros 

aspectos, através da educação para o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos 

humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura 

de paz e não violência, cidadania global e apreciação da 
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apoiados, é direito de todas 

as crianças, jovens e 

adultos, não privilégio de 

poucos. 

Meta 5 

Educação ao longo da 

vida: toda pessoa, em toda 

a etapa de sua vida deve ter 

oportunidades de educação 

ao longo da vida para 

adquirir conhecimentos e 

capacidades de que 

necessitam para realizar 

suas aspirações e contribuir 

com suas sociedades. 

diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 

desenvolvimento sustentável  

4.6. Construir e melhorar as instalações destinadas à 

educação que sejam sensíveis às questões ligadas às 

crianças, aos deficientes e ao gênero e proporcionar um 

ambiente de aprendizagem seguro, não violento, 

inclusivo e eficaz para todos 

4.7 Até 2030, aumentar a oferta de professores 

qualificados, nomeadamente através da cooperação 

internacional para a formação de professores nos países 

em desenvolvimento. 

Fonte: (UNESCO, UNICEF, 2015) Elaboração própria.  

 A elaboração dessas metas advém dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) que se constituem como a base da nova agenda de desenvolvimento, 

assinada em 25 de setembro deste ano de 2015, cujo ciclo se fecha este ano com grande 

sucesso em áreas como a redução da extrema pobreza, mas longe de cumprir outras metas 

e incapazes de conter a desigualdade no mundo.  

Os dezessete objetivos de Desenvolvimento Sustentável incluem 169 metas 

concretas, cujo cumprimento será medido por 300 indicadores elaborados pela ONU. Os 

compromissos, negociados durante anos, afetam tanto os países ricos como os pobres e 

têm como eixo central a erradicação da pobreza extrema. Dessa maneira, as metas do 

Fórum Mundial de Educação darão continuidade aos objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio em específico na região da América Latina e do Caribe, que visam primariamente 

o compromisso de eliminar a pobreza de mais 50 milhões de pessoas. Alcançar o índice 

de 90% de acesso à educação infantil e melhorar sua qualidade e avançar para o ensino 

secundário.  
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CRIANÇAS 4 A 5 ANOS: taxa de 

matrículas no total do Brasil 87,9% 

em 2013, faltam 12,1% para 

alcançar a meta de 2024. 

Resumidamente, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 

necessitam superar atuais e históricos desafios, para que possamos alcançar 

gradativamente postos de trabalho com empregos decentes, uma educação que permita 

que os estudantes tenham acesso ao emprego, com uma formação técnica e humana, o 

que significa que a sua formação equilibre os conhecimentos teóricos e práticos, sendo 

um fator fundamental para a construção de consciência ética e política, com a 

intencionalidade de que possa se constituir um cidadão participativo. 

Denotamos que todas essas metas são relevantes propostas e direcionamentos a 

serem seguidos, entretanto, as mesmas metas são redigidas para realidades sócio 

históricas diferentes, além de possuírem recursos econômicos desiguais. Esse aspecto 

pode ser a razão de que as metas necessitem dialogar com os objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), pois esses objetivos ampliam a complexidade de 

análise das metas específicas da Educação para as demais áreas que constituem a vida 

humana. Destacamos que a superação dos desafios apresentados nos Objetivos do 

Milênio precisa ser realizada, concomitantemente com as metas específicas da Educação, 

sendo que essa relação dialógica possa ser um horizonte de possibilidades que avancem 

na direção de diminuir as diversificadas desigualdades entre as pessoas de nosso planeta, 

com vistas a uma Educação de qualidade, equitativa e inclusiva ao longo da vida. 

2. PNE Plano Nacional de Educação 

Iniciamos nossa análise do PNE, dentro de nossa delimitação temática sobre o 

Sistema de Educação Nacional, dessa forma desenvolvemos nosso estudo no âmbito geral 

dos quatro níveis de ensino, ou seja, a educação infantil, os ensinos fundamental e médio 

e superior. Primeiramente, apresentamos a Meta 1 do PNE, com as condições das taxas 

de matrículas atuais obtidas pelo senso da educação (2013) e propensão das taxas futuras. 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, 

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o final da vigência deste PNE. 

          

87,9

12,1%0%0%

2013 2024
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Observamos a conexão entre as meta 1 do PNE com  a meta 1 do FÓRUM 

MUNDIAL DE EDUCAÇÃO (UNESCO): Direito à educação: assegurar educação 

equitativa e inclusiva de qualidade e aprendizagem ao longo da vida para todos até 2030; 

assim como a proposta 4 do GRUPO DE TRABALHO SOBRE OS OBJETIVOS (GTA 

- UNICEF) em específico o item 4.2: Até 2030, garantir que todas as crianças tenham 

acesso ao desenvolvimento da primeira infância de qualidade, aos cuidados e à educação 

pré-escolar para que estejam prontos para ingressar no ensino primário.  

Certamente, essas metas apresentam uma dimensão global para todos os países, 

mas também evidencia a consonância e a influência das instâncias internacionais nas 

políticas públicas nacionais. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) 

dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste 

PNE. 

                                             Fonte: PNE, (2015) 

 

27,90
%
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97,1
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CRIANÇAS 0 A 3 ANOS: taxa 

de matrículas em creches no total 

do Brasil 27,9% em 

Percentual da população que 

com 6 a 14 anos está matriculada 

no ensino Fundamental. Taxa 

Total Brasil = 98,3% em 2013, 

faltam 3,9% para atingir a meta. 
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Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a 

taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

                                 Fonte: PNE, (2015) 

 

 

                                            Fonte: PNE, (2015) 

Existe um diálogo entre as metas 2 e 3 do PNE com a proposta 4 do GRUPO DE 

TRABALHO SOBRE OS OBJETIVOS (GTA - UNICEF) em específico o item 4.1: Até 

2030, garantir que todos os jovens completem o ensino primário e secundário gratuito, 

equitativo e de qualidade que leve a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 

24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 

40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.  

                                                                                                                              

0,00% 50,00% 100,00%

2013

2016

83,30%

100%
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59,50%

85%

E. MÉDIO TAXA LÍQUIDA

32%

50%

0% 0%

taxa atual 2013

meta 2024

Percentual de jovens de 15 a 17 anos que 

estão na escola, independentemente de 

estarem cursando o ano compatível com 

a sua idade. Brasil 83,3% em 2013. 

 

No Brasil, cerca de 2,9 milhões de 

crianças e jovens de 4 a 17 anos estão 

fora da escola. Desses, 

aproximadamente 1,6 milhão são 

jovens de 15 a 17 anos que deveriam 

estar cursando o Ensino Médio. 

Percentual de jovens de 15 a 17 anos 

que estão no ensino médio 

 

 

Para o cálculo do indicador foram consideradas todas 

as matrículas em cursos de graduação, mestrado e 

doutorado, em relação à população na faixa etária de 

18 a 24 anos. A taxa bruta de alunos que se formaram 

foi de 991.010, sendo que ingressaram 7.305.977 

alunos no ensino superior em 2013. 
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                                                                                           Fonte: PNE, (2015) 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Taxa de Matrículas na pós-graduação: censo da educação superior 2013 

Total geral Total pública Federal  Estadual  Municipal Privada 

203.717 172.026 115.001 56.094 931 31.691 

Fonte: INEP (2014). 

O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020 tem como objetivo definir 

novas diretrizes, estratégias e metas para dar continuidade e avançar nas propostas para 

política de pós-graduação e pesquisa no Brasil. Pela primeira vez, um plano nacional de 

educação contemplará as metas da pós-graduação, isso porque o PNPG faz parte 

integrante do PNE de maneira que converge com as metas abaixo: 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres 

e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 

superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) doutores.  Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 14. 

Essas metas convergem com a proposta 4 do (GTA - UNICEF) em específico o item 

4.7: Até 2030, aumentar a oferta de professores qualificados, nomeadamente através da 

cooperação internacional para a formação de professores nos países em desenvolvimento. 

Meta 4 do (FME - UNESCO) Educação de qualidade: educação de boa qualidade, 

provisionada por professores treinados e apoiados, é direito de todas as crianças, jovens 

e adultos, não privilégio de poucos.  

Por uma Educação de qualidade, equitativa e inclusiva ao longo da vida. 

Principiamos nossa análise com a Meta 1 do (FME – UNESCO) Direito à educação: 

assegurar educação equitativa e inclusiva de qualidade e aprendizagem ao longo da vida 

para todos até 2030.  Essa meta amplia a perspectiva da formação educacional, desde os 

níveis de ensino contemplados em nosso Sistema de Educação Nacional, para além dessa 

formação, ou seja, porque estamos formando seres humanos com deveres e direitos de 

sua cidadania.  
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Mas essa formação é analisada por Filipe e Bertagna (2015): “Além das metas para 

atingir o Ideb, a estratégia 7.11 trata do desempenho que o Brasil terá que alcançar no 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) ”. As autoras consideram que 

a meta 7 do PNE se destaca pelo fato de relacionar o Ideb e a qualidade educacional, 

entretanto, observa-se uma significativa preocupação com a obtenção dos índices 

nacionais, assim como a relevância com a posição do país numa avaliação internacional 

e não se discute quais as repercussões da centralidade desses resultados da avaliação para 

a educação brasileira. Por exemplo, o IDEB que pontua de 0 a 10, no caso do ensino 

médio tem avançado lentamente, no limite da meta programada, passando de 3,4 em 2005 

a 3,7 em 2011. “E, também, apresenta grande desigualdade entre os estados brasileiros, 

variando entre 2,8 (Pará) e 4,3 (Santa Catarina) ” (BRASIL/CDES, 2014, p.12). Outro 

aspecto importante, situa-se na meta brasileira estipulada para o IDEB em 2021 é 6,0, 

valor equivalente à média do desempenho obtido por estudantes de países desenvolvidos 

no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), que é um exame padronizado. 

Como o IDEB combina também a preocupação com o fluxo escolar, além de melhorar as 

notas nos exames padronizados será necessário elevar as taxas de aprovação, reduzindo 

os níveis de repetência e abandono. 

Destacamos a necessidade de incentivos e metas internacionais para a superação das 

desigualdades em nosso planeta, como também necessitamos nos direcionar para a 

Cidade Educadora, ou seja, buscar nas realidades locais “na cidade” a vocação de 

potencializar as identidades, pelo projeto pedagógico no qual as pessoas filiam-se, 

historicamente, a um projeto político e, portanto, a uma identidade, esse movimento de 

recuperação de identidades surge porque o Estado Nacional tem sido desgastado pelos 

seus próprios criadores, que tiram o tapete da governabilidade estatal nacional, 

especialmente nos países da periferia do Capitalismo. Como dizem os cientistas sociais 

da atualidade “desterritorializaram-se” as identidades específicas (ROMÃO, 2015). 

Na continuidade do pensamento de Romão (2015), compreendemos que a identidade 

humana só pode ser construída pela afirmação de uma cultura específica, aberta à 

construção da cidadania planetária, essa superação pode ser realizada por dois fenômenos: 

pelo da planetarização – que se difere, antagonicamente, da globalização – e da 

descentralização, que retorna aos limites da cidade e ambos se complementam, 

dialeticamente, como espaços de construção das novas identidades. “Acredita-se que, 

para uma melhor adaptação do ensino de arte com o PNE, deve-se valorizar a diversidade 
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cultural” (JUNIOR LEMOS, 2015). Conforme o autor podemos destacar as diferentes 

produções artísticas feitas pelos heterogêneos povos integrantes do Brasil e do mundo. 

Historicamente, o ensino de arte tem dado grande destaque para a cultura ocidental, 

especialmente a europeia, seja através das artes visuais, da música, do teatro ou da dança.   

Podemos constatar essa preocupação com a cultura na Meta 3 do (FME – UNESCO) 

sobre a Educação inclusiva: uma educação inclusiva não apenas responde e se adapta a 

cada estudante, mas é relevante para a sociedade e para o respeito à cultura.  

O Sistema Educacional Nacional também contempla uma imensa diversidade cultural 

e regional, aspecto que exige uma atenção de um projeto político pedagógico regional 

que respeite as especificidades e preserve a riqueza cultural de suas tradições.  Contudo 

no Brasil, em específico a educação infantil, encontra-se sob a administração política e 

econômica dos municípios, todavia essa gestão deveria ser prioritariamente a gestão 

municipal de um projeto pedagógico mais centralizado às realidades locais, porque há a 

necessidade da compreensão das imensas desigualdades dos recursos econômicos entre 

os municípios, além de que existem diferenças entre as condições e os recursos das 

escolas dentro dos municípios.  

Outro aspecto é o endividamento dos estados e municípios com a união, que ocorre a 

partir de financiamentos como: a recente proposta do MEC, isto é, a proposta de um 

projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional, com a intenção de aumentar a 

autonomia e as responsabilidades de estados e municípios com a educação e, ao mesmo 

tempo, garantir financiamento e recursos técnicos para que cumpram com essas 

obrigações (TERRA, 2015). Evidenciamos esse ponto de vista em Saviani (2010, p. 384): 

“Em contrapartida, é preciso também ter presente que a melhor forma de fortalecer as 

instâncias locais não é necessariamente conferir-lhes autonomia, deixando-as, de certo 

modo, à própria sorte”. Ao contrário de descentralizar as responsabilidades do Estado, 

dever-se-ia articular as diversas realidades no Sistema Nacional de Educação, haja vista 

que todos os níveis de ensino estão relacionados mutuamente.  

 

Considerações Finais 

Observamos a centralidade do papel da Educação como uma diretriz para que 

alcancemos um nível aceitável de equidade entre as realidades de vidas tão distintas. 

Identificamos que em seu conjunto, vários órgãos governamentais como o Observatório 

PNE e não governamentais como a UNICEF estão monitorando a realização das metas 
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dos planos analisados nessa pesquisa, esses observatórios foram desenvolvidos devido 

aos grandes desafios e a complexidade de setores que incorporam os objetivos a serem 

realizados a partir das metas, sendo que esses objetivos ultrapassam valores quantitativos, 

pois envolvem questões humanas e de análise subjetiva, porque estão sendo envolvidas: 

a qualidade da educação, da formação dos profissionais e dos alunos em suas condições 

de trabalho e de existência, entre outros exemplos que somente níveis e taxas numéricas 

de fundo econômico e político não podem mensurar. Destacamos que os planos além de 

se constituírem em um documento oficial que ao menos podem assegurar 

legislativamente a aplicação dessas metas, colocam em foco questões relevantes e 

históricas, que podem ser impulsionadas ao debate acadêmico científico e introduzidas 

na formação dos profissionais da Educação, fortalecendo sua consciência crítica sobre a 

realidade do Sistema Nacional de Educação.  
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PERSPECTIVA DE IMPLANTAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
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Introdução  

O componente curricular da educação básica vem passando, nos últimos tempos, 

por uma série de reformulações importantes, primeiro, pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN 9394/96 que instituiu reformular o novo perfil de professor 

da educação infantil, fundamental e média. 

Entende-se no artigo 26, 2º parágrafo, que “o ensino da arte, especialmente em 

suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos 

níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos40”.  

 A inclusão do audiovisual como componente curricular se destaca no mesmo 

artigo 26 no parágrafo 8º “a exibição de filmes de produção nacional constituirá 

componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a 

sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais41”. 

O avanço do uso das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

tem estimulado educadores a desenvolverem novos métodos de ensino e atividades 

escolares, melhorando o Ensino Fundamental (Seção III) e o Ensino Médio (Seção IV) 

enriquecendo na educação básica através de projetos de interatividade virtual, as práticas 

pedagógicas e a metodologia do ensino em audiovisuais nas artes. 

Na Seção III do Ensino Fundamental, os incisos I e II, do artigo 32, destacam a 

importância de se desenvolver a aprendizagem, por meio do pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo, compreendendo o ambiente natural social e político, da tecnologia, 

das artes e dos valores que fundamentam a formação básica do cidadão e a sociedade.  

                                                             
40 LEI Nº 12.287, DE 13 DE JULHO DE 2010, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12287.htm, Acesso em: 31 agosto, 2015. 
41 LEI Nº 13.006, DE 26 DE JUNHO DE 2014,Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13006.htm, Acesso em: 31 agosto, 2015. 

mailto:stefanelli@uninove.edu.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13006.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13006.htm
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No artigo 36 da Seção IV, sobre o Ensino Médio, o inciso I, destaca a 

importância da educação tecnológica básica, para a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; e no inciso II propõe que se adotem metodologias de ensino 

e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes.  

A Arte Audiovisual no Brasil, também é destacada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (2000). Inserida na área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, juntamente com as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna, Educação Física e Informática. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio (1999, p. 170) 

destaca que “Para a maior parte dos alunos, não houve possibilidade de saberem e 

participarem de outras manifestações artísticas como, por exemplo, cinema de animação, 

video-arte, multimídia artística, CD-ROM artístico, dentre outras das artes audiovisuais 

e informática”, durante o século XX, nas escolas da educação básica no Brasil.  

Atualmente, tanto as escolas de Ensino Fundamental como as de Ensino Médio, 

existem projetos interdisciplinares que introduzem práticas de produção e apreciação 

artísticas audiovisuais trazendo uma reflexão sobre a necessidade de se inserir nas aulas 

de artes, novos componentes curriculares nas escolas.  

A nossa proposta é a de conhecer, no currículo da educação básica, quais são as 

experiências e métodos de ensino que estão sendo aplicados nas práticas artísticas em 

audiovisuais e apresentar quais objetivos, conteúdos e procedimentos de Arte 

Audiovisual podem ser aplicados no processo de mediação escolar em sala de aula. 

Segundo Freire (1996) além da competência conceitual e política que orienta a 

atuação do educador, alguns saberes são necessários para que o educador consiga guiar 

as trajetórias dos estudos e da aprendizagem dos alunos no ambiente escolar com 

autonomia e competência: o respeito aos saberes dos alunos, a rigorosidade metódica, a 

criticidade, a ética e a estética.  

O uso da rádio pode ser um dos métodos de ensino da Arte audiovisual na 

educação. Segundo Consani (2010), o professor que usa a rádio em sala de aula, patrocina 

ao aluno a responsabilidade de ser o agente ativo da sua aprendizagem e de quebra, 

consegue romper com o antigo paradigma educacional, de que: “O professor deve ser o 

enciclopedista que tudo sabe e que prescreve aos estudantes o conhecimento”. 
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Napolitano (2009) concorda com essa ideia e sugere que em sala de aula o trabalho 

com vídeos pode ser igualmente usado numa tentativa de transformar o cinema em uma 

experiência aliada ao conhecimento do estudante capacitando-o a entender que a 

linguagem artística é aquela que apresenta características próprias, aparatos tecnológicos, 

expressão, gêneros, estilos e tradições narrativas.  

Essa pesquisa contribui com a proposta da renovação do estudo do currículo 

oficial escolar, onde novos componentes curriculares possam surgir incorporando na 

cultura escolar: o favorecimento do protagonismo docente e discente propostos por Hall 

(1997), Julia (2001) e Casimiro (2011) a aprendizagem ativa proposta por Dewey (1979), 

Ausubel (1982) e Vygotsky (1991) e a formação crítica de ensino e aprendizagens no 

ecossistema comunicacional e estético proposto por Freire (2007, 2008), Soares (2011), 

Barbosa (2012) e Gomez (2004, 2015).  

Questões de Partida  

Pretende-se debater nessa pesquisa quais estratégias metodológicas de ensino e 

de aprendizagem em Audiovisual melhor se adéquam com a interpretação interdisciplinar 

da Arte com a Comunicação que demanda um eixo estrutural pedagógico em projetos 

culturais.  

A questão é: Como se organiza a metodologia do ensino de arte audiovisual na 

educação básica? Qual a história metodológica que integra o componente curricular de 

audiovisual na cultura escolar?  Que conhecimentos devem ser lecionados, nas Artes 

Audiovisuais na Escola Básica?  

Estas questões iniciais abrem para outros pontos de inquietações: 

 Como as escolas brasileiras apresentam o ensino em Arte audiovisual?  

 Como os professores utilizam os componentes curriculares de artes 

audiovisuais em sala de aula? 

 É possível, no ensino básico, se aprimorar os conhecimentos em Arte 

Audiovisual aplicando produções de rádio e de vídeos na web?  

 É possível se incorporar conhecimentos de Artes e de Comunicação em 

produções de vídeo e no uso da rádio na web para a educação básica em sala de aula?  
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Objeto de Pesquisa 

Conhecer as práticas metodológicas para o ensino de Arte Audiovisual 

implementadas na educação básica em Escolas Públicas de São Paulo, Minas Gerais e 

Brasília.  

 

Hipótese  

A proposta do componente curricular em Audiovisual é de desenvolver na cultura 

escolar métodos de ensino e aprendizagem que estimulem o protagonismo, o diálogo e a 

cooperação entre os discentes e docentes de diferentes áreas do conhecimento escolar.  

As produções em audiovisual, realizadas na escola básica, passam a ser de 

responsabilidade tanto de professor (ou professores) quanto dos alunos, tornando-os 

agentes coativos e protagonistas em sala de aula. O conhecimento a ser transmitido neste 

componente curricular é composto pelas velhas tecnologias (Rádio, Vídeo, Cinema) e as 

novas tecnologias (Internet) e conduzem estratégias de escrever roteiros (Rádio e Vídeo), 

gravações em áudios, filmagens de vídeos e postagens na web.  

Justificativa 

Um novo olhar educacional renasce na cultura escolar para o ensino de artes com a 

intersecção interdisciplinar de conteúdos audiovisuais entre duas linhas pedagógicas em 

educação: Arte-Educação e Educomunicação. 

A proposta dessa pesquisa é a de ampliar estes conhecimentos educacionais sobre 

o componente curricular de Arte Audiovisual, representada por estas duas tendências que 

se complementam em sala de aula: a produção de vídeo e de rádio na web em ambientes 

escolares, construindo produtos de mediação comunicativa tecnológica e inovação  

contemporânea artística educacional. 

De acordo com Pimentel (2013) “as intervenções mútuas entre as artes e os demais 

universos da cultura humana através de intercâmbios com o meio ambiente 

contemporâneo” reformulam periodicamente o conceito do ecossistema estético da 

linguagem da arte visual eletrônica.  



502 

 

Segundo SCHAUN (2002 p.21) criar ecossistemas comunicacionais “implica na 

transformação das relações sociais internas do espaço escolar”, dedicados ao 

desenvolvimento de ações não formais em educação, como o que se encontra nas 

emissoras de rádio, de televisão e do cinema educativos, voltadas para programas 

escolares formais. 

A implantação dessas tendências metodológicas de ensino e aprendizagem pode ser 

comparada com cinco finalidades estabelecidas para o ensino audiovisual nas artes:  

1. Expandir o alcance perceptivo e artístico do educando ao se desenvolver a 

capacidade acústica, visual e virtual dos estudantes através da inserção das aprendizagens 

radiofônicas e videográficas na web; 

2.  Clarear ideias e sentimentos dos educandos pelo oferecimento de outros meios 

de comunicação além dos meios verbais. Exemplificar para os estudantes como podem 

transmitir ideias e sentimentos a partir da aprendizagem dos meios audiovisuais 

(aprendizagens: radiofônica e videográfica);  

3. Integrar os educandos mediante o uso da expressão artística: contribuir e 

promover a integração dos educandos através de trabalhos em grupo, utilizando recursos 

audiovisuais; 

4. Desenvolver durante a vida escolar estudantil, individualmente ou em grupo, 

valores artísticos por meio da aprendizagem radiofônica e videográfica, despertando o 

interesse em compreender sobre valores estéticos em audiovisual;  

5. Colaborar com a aprendizagem de novas competências e técnicas, a partir outra 

forma artística significante para o educando, expandindo desse modo a competência em 

técnicas de escrita, locução, gravação, filmagem, decupagem e edição para transmitir e 

receber informações em habilidades artes audiovisuais.  

Esta pesquisa pode contribuir ativamente com a literatura acadêmica já que o 

desenvolvimento de uma metodologia de ensino em audiovisual pode colaborar para que 

professores desenvolvam melhores meios ou métodos para estimular ao aluno a ser mais 

criativo, a ter mais compromisso com sua própria aprendizagem, a participar e ser mais 

dinâmico em sala de aula e a realizar seus próprios trabalhos, se tornando um discente 

protagonista em suas produções audiovisuais na escola.  
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 Aproveitar o componente curricular de ensino audiovisual nas artes é muito 

importante para registrar vivências ou manifestações artísticas de alunos e também para 

a elaboração de reportagens, documentários, propagandas educativas, entre outras 

expressões artísticas, nas aulas de artes audiovisuais. 

Vello, Colucci e Ariane (2001) apresentam propostas que podem ser dialogadas 

com os componentes curriculares em artes audiovisuais, já que os conteúdos devem ser 

selecionados a partir de uma análise histórica, estética e crítica da produção artística, que 

permitirá ao aluno uma percepção da arte em suas múltiplas dimensões cognitiva e 

possibilitará a construção de uma sociedade com menos desigualdades e injustiças.  

Segundo Toledo Ferraz e Iavelberg (2000, p. 180), os PCN – Ensino Médio 

apresentam uma concepção contemporânea da Arte do mesmo modo que o conhecimento 

humano articulando no âmbito das diversidades do sistema comunicacional, 

multisensorial, na dimensão da sensibilidade, percepção e cognição.   

As autoras entendem que a realização do saber do aluno, individual ou 

coletivamente nas linguagens de Artes Audiovisuais, requer produções que:  

a) Identifiquem formas históricas da natureza social e da cultural artística;  

b) Dominem e se familiarizem com os diferentes aspectos das produções artísticas; 

c) Recebam e difundam a universalidade e as produções artísticas e das artes, 

d) Compreendam e articulem a arte com outros componentes do currículo escolar. 

Nesta mesma linha de entendimento, a proposta metodológica de ensino de 

audiovisual está representada por uma linguagem de pedagógica utilizando os meios de 

comunicação, onde o pesquisador e professor Francisco Gutierrez Peres (1978) é 

expoente do conceito da Linguagem total.  

 Gutierrez Peres apresentou estudos em que a Linguagem total apoie em discutir 

ideias de maneira aberta entre alunos e professores, trabalhando com os aparatos do 

audiovisual, criando imagens e sons, escrevendo textos para si e para a comunidade e 

retoma a tomada de consciência de seu papel social no espaço democrático 

 [...] a percepção visual e sonora são operações fundamentais ao 

ato de conhecer. [...] a linguagem total reintroduz o homem num 

universo de percepções porque é uma experiência pessoal, global, 

onde a percepção opera integrando outros sentidos [...] As 

linguagens nós evidenciam que comunicar-se não consiste 

somente em transmitir ideias, fatos, mas sim em oferecer novas 

formas de ver as coisas, influenciando e até modificando, desse 
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modo, os significados ou conteúdos (Gutierrez Peres 1978, pag. 

78 a 81).   

 

Os princípios das linguagens audiovisuais podem ser correlacionados com as 

velhas tecnologias (Rádio, TV e Cinema) interligando-as com as novas tecnologias 

(Webradio, Videoconferência e Vídeo Viral) para desenvolver diferentes metodologias 

do ensino em audiovisual para as Artes: Radioarte, Videoarte, Artemidia e Ciberarte.  

A metodologia utilizada na arte audiovisual pode criar novas possibilidades para se 

desenvolver uma formação de professores mais adequada para qualquer área de 

conhecimento escolar. Os discentes protagonistas podem promover um relacionamento 

diferenciado com a sociedade, evitando a discriminação social ou a exclusão dos meios 

de comunicação contemporâneos, seja por não entendê-los, ou por não saber executá-los 

de modo satisfatório. 

Metodologia da pesquisa  

 As metodologias exploratória e descritiva serão utilizadas para explicar, analisar 

e sistematizar o estudo e as práticas do ensino e da aprendizagem em arte audiovisual, da 

seguinte forma:  

Exploratória: Nessa primeira etapa será feita uma pesquisa bibliográfica e uma 

revisão da literatura conceitual e contextual da sequência de ensino em métodos utilizados 

em Artes audiovisuais. Pretende-se dessa maneira fazer um levantamento e depois 

investigar documentos oficiais de algumas escolas da educação básica localizadas em São 

Paulo Belo Horizonte, Minas Gerais, durante o período de agosto a dezembro de 2015.  

Descritivo: Na segunda etapa serão realizadas entrevistas registradas por filmagens 

onde utilizaremos o método da história oral das memórias vivas escolares da cultura de 

seis escolas: duas de Belo Horizonte de Minas Gerais (Centro Pedagógico – Escola de 

Educação Básica e Profissional da UFMG e a Escola Estadual Pedro II), duas de Brasília 

DF (Centro de Ensino Médio Paulo Freire de e a Escola de Ensino Médio, no Cruzeiro) 

e duas escolas do Ensino Fundamental e uma de Ensino Médio em São Paulo (Secretaria 

de Educação de São Paulo com projeto Ondas – Rádio e  Instituto Federal de Educação 

Tecnológica de São Paulo).  
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Análise- Na terceira e última etapa iremos identificar fenômenos explicativos 

utilizando com método o grupo focal. Nessa fase a proposta é a de aprofundar o 

conhecimento da realidade das artes audiovisuais nas escolas e como são as práticas de 

ensino-aprendizagem em sala de aula. Isso será feito a partir de depoimentos de alunos 

das escolas analisadas. No IFSP, iremos escolher alunos que participaram das aulas no 

período de 2003 a 2013, onde iremos verificar o momento profissional e educacional em 

que se encontra (Anexo E). 

Depoimentos de professores participantes serão registrados através de filmagens. 

As informações serão baseadas na recuperação de fatos vividos em sala de aula através 

de entrevistas de história de vida escolar.  

Considerações Finais  

   Novos espaços estão sendo criados nas escolas para inserir o componente 

curricular em Arte Audiovisual. A aprendizagem, nestes casos, não fica restrita aos 

limites físicos da sala de aula e novas dinâmicas e práticas de ensinar estão sendo 

aprimoradas utilizando-se da rádio, do vídeo e novos recursos tecnológicos (sistema 

streaming) para desenvolver a aprendizagem. Entende-se que quando o professor articula 

o vídeo, a rádio e a internet por meio de projetos interdisciplinares participativos em sala 

de aula, acaba construindo um currículo inovador integrando também com outras áreas 

de disciplinas formais.  

A proposta didático-metodológica defendida por nós para as artes audiovisuais esta 

baseada no diálogo coletivo e na cooperação e ajuda mútua entre professor (es) e alunos, 

onde juntos realizam as reflexões interpessoais nas diversas técnicas educacionais.  

Aproveitar métodos da arte audiovisual constitui um novo parâmetro para estudar, ensinar 

e aprender nas escolas, levando em conta o fenômeno da cultura yotubeana, intermediada 

em grande parte por novos produtos audiovisuais.  
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Resumo 

Com a Emenda Constitucional nº 59/2009, a condição do Plano Nacional de Educação 

(PNE) passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência constitucional. O Plano Nacional de 

Educação é um documento que determina as diretrizes, metas e estratégias para a política 

educacional dos próximos dez anos. Este artigo discute a Base Nacional Comum 

Curricular, considerando a sua dimensão da Educação Básica. Aborda ainda, a relação 

entre a Base Nacional Comum e o Plano Nacional de Educação, enfatizando a ligação 

entre ambos para o cumprimento da meta sete do PNE - fomentar a qualidade da educação 

básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, de modo a atingir as médias nacionais do Ideb. As questões centrais 

presentes nesta pesquisa buscam analisar: a) A criação de uma Base Nacional Comum 

Curricular garante o desenvolvimento educacional do país – equidade no ensino? b) 

Como o Plano Nacional de Educação se articula com o projeto de Base Nacional Comum 

Curricular? c) De que maneira, a articulação entre o Plano Nacional de Educação e a Base 

Nacional Comum Curricular contribui para a qualidade da educação básica no Brasil? A 

análise realizada nesta pesquisa estará centrada em um programa de metas estruturantes 

para a garantia do direito à educação básica de qualidade, mais precisamente a meta sete, 

como prevê o documento do Plano Nacional da Educação 2014-2024. Para essa análise, 

será realizado um estudo a partir de uma perspectiva crítica do currículo. Para tanto, a 

metodologia de pesquisa desenvolvida neste artigo consistirá em articular o documento 
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oficial do Plano Nacional de Educação (PNE) e o documento preliminar da Base Nacional 

Comum Curricular. 

 

Palavras-chave: Educação Básica; Currículo; PNE; Base Nacional Comum Curricular. 

 

INTRODUÇÃO 

O PNE (Plano Nacional de Educação) é um documento que tem como objetivo, 

determinar metas, diretrizes e estratégias da política educacional da próxima década. Este 

documento é dividido em quatro blocos. O primeiro bloco determina as metas que 

estruturam a garantia do direito à educação básica de qualidade, promovendo a garantia 

do acesso, universalização e ampliação do ensino obrigatório. O segundo bloco trata da 

redução das desigualdades e da valorização da diversidade, buscando a equidade das 

oportunidades educacionais. O terceiro bloco diz respeito à valorização dos profissionais 

da educação, objetivando o sucesso das outras metas estipuladas. O quarto - e último 

bloco - refere-se ao ensino superior. 

Desta forma, o Ministério da Educação, juntamente com outros entes federados do 

setor educacional, referenciou um Planejamento Estratégico Institucional e um Plano 

Tático Operacional para o cumprimento de cada uma das metas do PNE (Plano Nacional 

de Educação), com vigência entre os anos de 2014 e 2024. 

Os papéis de cada ente federativo na garantia do direito à educação de qualidade 

são determinados na Constituição Federal de 1988, que define, em seu Capítulo III (Seção 

I, Da Educação): 

 

À União cabe organizar o sistema federal de ensino, financiar as 

instituições de ensino federais e exercer, em matéria educacional, 

função redistributiva e supletiva, para garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do 

ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios. Os municípios devem atuar 

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; os 

estados e o Distrito Federal, prioritariamente nos ensinos 

fundamental e médio (art. 211, §§ 1º, 2º e 3º). 

 

Nesse sentido, é possível perceber que a equidade e a qualidade da educação em 

um país de dimensão territorial e tão desigual como o Brasil implicam em políticas 

públicas de Estado que incluam uma articulação entre os entes federativos. Assim, é 
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necessário que haja um esforço de todas as esferas educacionais na implementação de um 

novo PNE (Plano Nacional de Educação) e à instituição do SNE (Sistema Nacional de 

Educação), para garantir a melhoria e organicidade da educação nacional. 

O PNE (Plano Nacional de Educação), nesse sentido, representa uma oportunidade 

de integrar diferentes esferas do governo, mediante objetivos comuns, de maneira a 

planejarem suas ações de forma integrada e colaborativa, e tendo resultados mais efetivos. 

Com relação as 20 metas estipuladas no PNE, detalharemos, nesse artigo, 

principalmente, a meta sete, que tem como objetivo fomentar a qualidade da educação 

básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, de modo a atingir as médias nacionais para o Ideb. Esta é uma meta 

estruturante para a garantia do direito à educação básica com qualidade, que diz respeito 

ao acesso, à universalização da alfabetização e à ampliação da escolaridade e das 

oportunidades educacionais. 

A oferta de educação básica de qualidade para todos é um grande desafio no âmbito 

das políticas públicas de estado, para os agentes que atuam no campo da educação, 

principalmente a educação pública. Apesar dos avanços no acesso registrados nas últimas 

décadas – conforme revela o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – 

ainda estamos longe do que seria o ideal. 

Nessa perspectiva, analisando o PNE (Plano Nacional de Educação) e a meta sete 

– que trata da educação básica de qualidade, universalização e ampliação da escolaridade 

– articulamos o projeto da Base Nacional Comum Curricular como componente de 

garantia de qualidade do sistema educacional. 

 

O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) 

 

A Lei nº 13.005, sancionada, sem vetos, no dia 25 de junho de 2014, fez entrar em 

vigor o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 – o segundo PNE aprovado por 

lei. De acordo com a redação, o art. 214 da Carta Magna previu a implantação legal do 

Plano Nacional de Educação. Com a Emenda Constitucional nº 59/2009, a condição do 

Plano Nacional de Educação (PNE) passou de uma disposição transitória da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência 

constitucional, ao estabelecer sua duração como decenal – já que no texto anterior, o plano 

era plurianual. 
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O PNE tem como objetivo determinar metas, diretrizes e estratégias para a política 

educacional dos próximos dez anos. Nesse sentido, o documento é dividido em quatro 

blocos de objetivos específicos para cada área educacional: garantia do direito à educação 

básica de qualidade, promovendo a garantia do acesso, universalização e ampliação do 

ensino obrigatório; redução das desigualdades e valorização da diversidade, buscando a 

equidade das oportunidades educacionais; valorização dos profissionais da educação, 

objetivando o sucesso das outras metas estipuladas; e ensino superior. 

De acordo com o documento do Plano Nacional de Educação (PNE)s: 

 

Essas são as ações que deverão conduzir aos propósitos expressos 

nos incisos do art. 214 da Constituição, quais sejam: erradicação 

do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; 

melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho; 

promoção humanística, científica e tecnológica do país; e 

estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto. (PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2014, p.8). 

 

Para compreender o PNE (Plano Nacional de Educação), é necessário compreender, 

primeiramente, a diferença entre planejamento e plano. Nesse sentido, o planejamento 

consiste em selecionar os meios ou estratégias para atingir um objetivo previamente 

definido; Já o plano é entendido como o meio que instrumentaliza o processo. Ainda nesse 

sentido, o documento do Plano Nacional de Educação (2014, p.9) define que: “Enquanto 

aquele coordena, racionaliza e dá unidade de fins à atuação do Estado, este garante a 

coerência entre meios e fins. Produto de decisão política, o plano é também uma peça 

técnica que passa a ser a referência para a ação pública”. 

A Lei nº 13.005/2014, art. 5º, determina que as quatro instâncias - Ministério da 

Educação (MEC); Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de 

Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; Conselho Nacional de Educação (CNE); 

Fórum Nacional de Educação – monitorem e avaliem periodicamente a execução do PNE 

e o cumprimento de suas metas. Ainda segundo consta no documento do Plano Nacional 

de Educação (2014, p.10): “A essas instâncias cabe analisar e propor políticas públicas 

para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas, assim como 

a revisão do percentual de investimento público em educação”. 

A elaboração de um plano de educação, hoje, no Brasil, significa assumir 

compromissos para a eliminação das desigualdades que, infelizmente, são históricas no 
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país. Assim, o documento apresenta, com esse objetivo, 20 metas que deverão ser 

cumpridas durante a vigência deste PNE (Plano Nacional de Educação). 

O primeiro bloco de metas tem como objetivo a garantia do direito à educação 

básica de qualidade, representada nas esferas do acesso, da universalização e da 

ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais. Conforme segue: 

 

 Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 

de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE;  

 Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população 

de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco 

por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 

ano de vigência deste PNE;  

 Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 

cento);  

 Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano 

do ensino fundamental;  

 Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco 

por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica;  

 Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir 

as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio;  

 Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o 

final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional;  
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 Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 

integrada à educação profissional;  

 Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Planejando a 

próxima década: Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. 2014, 

p. 9-10). 

 

Um segundo bloco de metas objetiva equidade, através da redução das 

desigualdades e da valorização da diversidade. São elas: 

 

 Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados; 

 Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último 

ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor 

escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

Planejando a próxima década: Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de 

Educação. 2014, p. 11). 

 

O terceiro bloco de metas diz respeito à valorização dos profissionais da educação. 

Estas metas são consideradas estratégicas para o cumprimento das metas anteriores. Neste 

bloco estão: 

 Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II 
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e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado 

que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam;  

 Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir 

a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino;  

 Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 

deste PNE;  

 Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira 

para os(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da educação 

básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, 

definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 

Federal. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Planejando a próxima década: 

Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. 2014, p. 12). 

 

O quarto bloco de metas diz respeito ao ensino superior. Conforme segue: 

 

 Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público;  

 Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema 

de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no 

mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores; 
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 Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 

25.000 (vinte e cinco mil) doutores. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

Planejando a próxima década: Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de 

Educação. 2014, p. 13). 

Além dos quatro blocos de metas estruturantes para a consolidação do Plano 

Nacional de Educação (PNE), as metas 19 e 20 dizem respeito à gestão democrática da 

educação e ao investimento público em educação pública. Essas metas, apesar de não 

entrarem em nenhum bloco específico, são fundamentais para o sucesso da educação 

durante a execução do PNE. Essas metas são: 

 

 Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto;  

 Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do 

País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% 

(dez por cento) do PIB ao final do decênio. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

Planejando a próxima década: Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de 

Educação. 2014). 

 

Apesar de as metas estruturadas no Plano Nacional de Educação envolver, 

primordialmente, o esforço de determinados entes e esferas federativas, o cumprimento 

do PNE é uma responsabilidade de todos. Nesse sentido, é necessário que as metas sejam 

conhecidas e analisadas por todos os indivíduos envolvidos com a educação, de forma a 

garantir o sucesso deste Plano. 

 

ANALISANDO A META SETE 

 

A meta sete (7), do Plano Nacional de Educação (2014) diz que é necessário: 

“fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias 
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nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais 

do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio”. 

Uma das discussões centrais da maioria dos documentos relacionados à educação 

e, consequentemente, do Plano Nacional de Educação (PNE) é a elevação da qualidade 

da educação básica – independente das etapas e modalidades. Nesse sentido, o documento 

“Planejando a próxima década: Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação, 

escrito pelo Ministério da Educação (2014), nos diz que: 

 

A elevação da qualidade da educação básica, em todas as etapas 

e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, 

tem adquirido importância central na última década, tendo em 

conta a garantia do direito à educação, a melhoria da qualidade de 

vida da população e a produção de maior equidade e 

desenvolvimento econômico-social do País. A qualidade da 

educação vincula-se aos diferentes espaços, atores e processos 

formativos, em seus distintos níveis, etapas e modalidades 

educativas, bem como à trajetória histórico-cultural e ao projeto 

de nação, que, ao estabelecer diretrizes e bases para o seu sistema 

educacional, indica o horizonte jurídico normativo em que a 

educação se efetiva como direito. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO. Planejando a próxima década: Conhecendo as 20 

metas do Plano Nacional de Educação. 2014. p. 31). 

  

No âmbito das políticas públicas educacionais, a oferta de educação básica de 

qualidade para todos torna-se um grande desafio. Portanto, é necessário pensar a educação 

como um dos direitos humanos. Assim, implicaria em uma melhor articulação dos 

sistemas de ensino e unidades escolares. 

Nesse sentido, o projeto de Base Nacional Comum Curricular poderá contribuir de 

maneira efetiva para o cumprimento, não só da meta sete (7), mas do Plano Nacional de 

Educação (PNE), uma vez que terá como objetivo determinar direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

A Base Nacional Comum Curricular, como o próprio nome diz, é uma base para 

que os currículos do ensino fundamental – conforme previsto na Constituição – e, agora, 

do ensino médio – conforme solicitado pelo Plano Nacional de Educação - sejam comuns, 

ou seja, tenham como base os mesmos princípios. 
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Com a aprovação e consolidação da Base Nacional Comum, algumas mudanças 

significativas quanto à formação inicial e continuada dos professores e quanto ao material 

didático – com a presença de conteúdos específicos – terão grande representatividade. 

A definição dos conteúdos que se deve ensinar e do que é indispensável que os 

alunos aprendam é defendida por diferentes referências bibliográficas. Nesse sentido, o 

Ministério da Educação (MEC) reuniu pesquisadores e representantes de associações 

como a UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e a ANPED 

(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) para criar a base 

nacional comum curricular da Educação Básica. 

A Base Comum Curricular, que deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE) até junho de 2016, é um documento que contribuirá de maneira efetiva 

para o cumprimento da meta sete (7) do Plano Nacional de Educação (PNE) - fomentar a 

qualidade da Educação Básica, do fluxo escolar e da aprendizagem. 

O debate sobre um currículo nacional, no Brasil, existe há algum tempo. Enquanto 

de um lado do debate estão os que defendem que haja um currículo que determine os 

conteúdos que devam ser ensinados – fundamentais a equidade do ensino. De outro estão 

os que garantem que esta proposta seria impossível dada às dimensões territoriais do país 

e a diversidade cultural. 

Nesse sentido, o documento em elaboração da Base Nacional Comum Curricular 

tenta articular, da melhor maneira possível, os interesses destes dois grupos, 

determinando os conteúdos comuns em todo o território em 60% do currículo e, nos 

outros 40%, englobando as diversidades encontradas nos Estados e Municípios. 

Da mesma forma como engloba interesses de diversos grupos políticos, a Base 

Nacional Comum Curricular também tenta articular, de maneira coerente, as abordagens 

tradicionais, críticas e pós-críticas de currículo. Uma vez que o currículo tem a estrutura 

tradicional (do que ensinar, quais procedimentos utilizar e como avaliar), a determinação 

dos conteúdos necessários ao desenvolvimento educacional e o âmbito multicultural e 

diversificado dos diversos Estados e Municípios. 

A estrutura tradicional de um currículo, faz referência aos estudos desenvolvidos 

de Ralph Tyler, chamado também de “princípios de Tyler”. Kliebard (2011), no artigo 

intitulado por esse nome, apresenta a razão da popularidade dos estudos de Tyler, no que 

se refere a uma concepção tradicional de currículo. 
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A abordagem tradicional de currículo apresenta um modelo estruturado de 

trabalho, instrumentalizando a função da escola na formação dos estudantes com o intuito 

de inseri-los no mundo do trabalho. A educação brasileira tem como princípio 

educacional essa formação para o trabalho, conforme apresenta a LDB 9.394 /96, 

conforme o artigo 2º: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

 Sendo assim a concepção tradicional de currículo está de acordo com alguns 

aspectos da organização do trabalho docente para a formação dos alunos. Essa 

organização curricular é elaborada, conforme Kliebard (2011), a partir de quatro aspectos: 

objetivos, seleção de experiências, organização de experiências e avaliação, aspectos que 

também norteiam a elaboração da Base Nacional Comum. 

No entanto, a abordagem crítica da educação, que neste trabalho se fundamenta 

nos estudos de Michael Young, questiona o modelo tradicional com as seguintes 

indagações: a escola serve somente para preparar para o mundo do trabalho? O que a 

escola deve ensinar? Quem deve escolher o que a escola deve ensinar? 

Young (2007) enfatiza a preocupação sobre o que a escola deve ensinar, quais 

conhecimentos? Assim para os estudiosos representantes da teoria crítica, o currículo se 

refere aos tipos de conhecimentos que a escola vai ensinar e não a um modelo estruturado 

de trabalho que se deve seguir, ou seja, o currículo deve ser um saber sistematizado e não 

um meio pelo qual os alunos aprendem técnicas. 

Para Young (2014), o ponto central do currículo é o tipo de conhecimento que a 

escola deve transmitir, enfatizando que essa transmissão permite a participação ativa do 

aluno: 

 

O conhecimento no currículo é basicamente um conhecimento 

especializado, em geral (mas nem sempre) organizado para ser 

transmitido de uma geração a outra. Uso o verbo “transmitir” sem 

presumir que seja um processo de mão única, como pode insinuar 

a metáfora. 
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A partir desta abordagem, a Base Nacional Comum, apresentada pelo PNE, visa 

assegurar o aprendizado de conteúdos /conhecimentos que devem ser comuns a todos, 

conhecimentos esses, citado por Young (2007) como conhecimentos valiosos ou 

poderosos: “...alguns tipos de conhecimentos são mais valiosos que outros, e as diferenças 

formam a base para a diferenciação entre conhecimento curricular ou escolar e 

conhecimento não-escolar”, por exemplo o conhecimento que é aprendido em casa. 

Na perspectiva crítica, o autor apresenta os seguintes aspectos para definir o currículo: 

 

 Um sistema de relações sociais e de poder com uma história específica; isso está 

relacionado com a ideia de que o currículo pode ser entendido como “conhecimento dos 

poderosos”; 

 

 Um corpo complexo de conhecimento especializado e está relacionado a saber se e em 

que medida um currículo representa “conhecimento poderoso” – em outras palavras, é 

capaz de prover os alunos de recursos para explicações e para pensar alternativas, 

qualquer que seja a área de conhecimento e a etapa da escolarização. 

 

Na perspectiva pós-crítica de currículo há uma crítica ao currículo pré-determinado, 

que, na compreensão dessa perspectiva, desconsidera a multiculturalidade, diversidade e 

as identidades dos atores envolvidos na comunidade escolar, atores que devem participar 

ativamente e de forma continua da elaboração do currículo. 

Lopes (2013), apresenta os questionamentos sobre currículo que visa estabelecer uma 

base comum de conhecimentos que devem ser transmitidos pela escola.  

 

Se são questionadas as noções de verdade e de certeza, a própria 

noção de conhecimento a ser ensinado é questionada e os embates 

em torno do que ensinar na escola assumem outros contornos. São 

cada vez mais explicitados os conflitos relacionados com o que 

se entende por conhecimento, pois este passa a ser compreendido 

como resultado de lutas pela significação, processos discursivos 

não estáveis... 

 

Na abordagem da concepção multiculturalista, a base do currículo é considerar a 

diversidade, a fragmentação dos conteúdos para atender as demandas de diversas 

identidades. Sendo assim, o PNE e a Base Nacional Comum apresentam tal possiblidade, 
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uma vez que Estados e Munícipios tem autonomia para dar continuidade, adaptar e 

complementar o currículo em questão, mesmo considerando uma base comum curricular. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As diretrizes e metas do PNE para a educação brasileira, apresentam objetivos 

ousados a serem alcançados. No que se refere à meta sete - melhoria da qualidade da 

educação básica, do fluxo escolar e da aprendizagem - a Base Nacional Comum 

Curricular, se torna necessária e importante conforme o estudo apresentado e propõe a 

organização da estrutura curricular, conteúdos mínimos e respeito à diversidade cultural.  

No entanto, não se pode afirmar que isso de fato irá se concretizar em 10 anos e 

que essa proposta (Base Nacional Comum), é a única estratégia para a melhoria da 

qualidade da educação básica. Porém, ainda que de forma utópica, considerando a 

realidade educacional atual, as diretrizes da meta sete, apresentam possibilidades de 

serem implantadas, articulando as três abordagens de currículos apresentadas de forma 

breve neste trabalho. 

Young (2007) apresenta uma reflexão sobre o currículo na perspectiva da base 

nacional comum,  

 

O currículo tem que levar em consideração o conhecimento local 

e cotidiano que os alunos trazem para a escola, mas esse 

conhecimento nunca poderá ser uma base para o currículo. A 

estrutura do  conhecimento local é planejada para relacionar-se 

com o particular e 

não pode fornecer a base para quaisquer princípios 

generalizáveis. Fornecer acesso a tais princípios é uma das 

principais razões pelas quais todos os países têm escolas. 

 

O autor se refere à importância dos conhecimentos mínimos a serem transmitidos 

pela escola, sem refutar os conhecimentos e cultura local. Conhecimentos transmitidos 

que devem constituir a base do currículo escolar, a partir da compreensão mais ampla das 

questões sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste estudo preconiza a efetivação da gestão democrática nas escolas 

públicas com a participação dos colegiados escolares e apoio técnico da União, 

levantando as possibilidades de implementação de acordo com o Plano Nacional da 

Educação (PNE). Considera-se, aqui, o cenário em que estas políticas são aplicadas e 

objetiva-se a consolidação de sua efetivação de forma democrática, explicitando o âmbito 

político e pedagógico em que se encontram. Para tanto, esta análise busca identificar as 

perspectivas deste processo, segundo as diretrizes designadas. 

Desde que a Constituição da República Federativa instituiu a gestão democrática como 

princípio constitucional, garantido de acordo com o Artigo 206 e, posteriormente, a LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) veio o reafirmar, tais leis norteiam as ações 

necessárias na educação básica. Partindo desta compreensão:  

 

Gestão democrática, participação dos profissionais e da 

comunidade escolar, elaboração do projeto pedagógico da escola, 

autonomia pedagógica e administrativa são elementos fundantes 

da administração da educação em geral e os elementos 

mailto:Vitornb25@gmail.com
mailto:monicaejricardo@uol.com.br
mailto:frasev@uol.com.br
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fundamentais para a construção da gestão da escola (FERREIRA, 

2011, p.166). 

 

Nesta vertente, o PNE vem ratificar os preceitos de construção coletiva e 

deliberação, assumindo as ações em todos os segmentos escolares, de maneira a torná-los 

coparticipativos. Seu objetivo é favorecer a melhoria na educação rumo à qualidade 

almejada. Para tanto, as políticas educacionais são cada vez mais aprimoradas, no sentido 

de transformá-las em políticas de estado. 

 

Para a consecução dessa meta e de suas estratégias, é fundamental 

aprimorar as formas de participação e de efetivação dos processos 

de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, 

bem como os processos de prestação de contas e controle social 

(PNE, META 19). 

 

Para este artigo, são considerados o sistema educacional brasileiro e as ações 

político-pedagógicas determinadas pelo governo federal, englobando as possibilidades de 

sua efetiva prática e pensando em cada um dos elementos a ele atribuídos, conforme a 

gestão dessas políticas e a organização educacional no país. São pensados todos os 

possíveis caminhos agilizar as políticas propostas para esta área. A pesquisa pondera 

sobre um panorama em que municípios e estados são os atores fundamentais que 

oferecem a educação básica no Brasil, colocando em exercício programas e estratégias 

educacionais.  

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA: CONTEXTUALIZANDO O PANORAMA 

HISTÓRICO BRASILEIRO 

 

Resgatar o significado da gestão democrática nos faz refletir na urgência de 

argumentar as vertentes de emancipação. A palavra gestão tem origem etimológica do 

latim e, segundo CUNHA (1986), significa gerir, dirigir, regular; do latim sua derivação 

vem de gerere (sec. XIX); já BUENO (2000) diz que: GESTÃO, substantivo feminino, 

do latim gestio, gestione, é o ato de gerir, gerência, administração, direção. Na Biblioteca 

Universal encontra-se a seguinte explicação para o que significa Gestão: Metodologia que 

engloba a técnica, a ciência e a aptidão necessária ao bom funcionamento de uma 

organização empresarial. Diante desses conceitos é possível compreender que este 
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sistema veio contrapõe todas as medidas de autoritarismo e totalitarismo. No Brasil, logo 

após a ditadura, foi instaurado o regime democrático onde o principal feito foi a escolha 

direta com a participação de milhões de pessoas de seus representantes políticos. 

A trajetória da educação no Brasil foi marcada, desde o período colonial, pela 

influência dos países mais desenvolvidos passando por vários momentos de intensas lutas 

para atingir o objetivo de uma escola nova. Essa ação em prol da autonomia se deu através 

dos movimentos estudantis de 1968, com influência das “escolas livres” advindas dos 

Estados Unidos e Inglaterra. No Canadá e em alguns países do continente europeu muitas 

escolas são geridas pela comunidade e mantidas pelo poder público. Houve no Brasil 

algumas tentativas isoladas de gestão com enfoque na participação da comunidade, mas 

nenhuma ação refletia no sistema escolar, pois nesse período o governo autoritário coibiu 

qualquer diálogo e manifestação sobre democracia, inclusive no ambiente escolar. Nesse 

ínterim também houve a privatização do ensino, ocorrendo a exclusão de uma boa parcela 

das classes populares. Deu-se, então, enfoque ao ensino profissionalizante, tecnicismo 

pedagógico e anulação da combatividade do magistério por meio de uma desconexa 

legislação educacional. O governo autoritário impediu qualquer diálogo sobre democracia 

na gestão da escola. 

Foi na década de 1980, na transição da democratização, que ocorreu uma 

reorganização social com mudanças na forma de gerir e nas relações hierárquicas. Com 

isso, ocorreu uma reorganização estrutural que trouxe à coletividade escolar a 

participação nas ações decisórias. Desde então surgiram inúmeras reestruturações nas 

legislações técnicas voltadas à educação. Em 1988 foi incorporado à Constituição Federal 

o princípio da gestão democrática, assim como à Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional (LDB) n° 4.024 de 20 de dezembro de 1961. A Constituição Federal 

de 1988 consolida, nos artigos 205 e 206, a gestão democrática nos sistemas públicos 

escolares e determina que: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.  

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 
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 I - Igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola;  

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais;  

V - Valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 

redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 

de 2006)  

VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da 

lei;  

VII - Garantia de padrão de qualidade.  

VIII - Piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública, nos termos de Lei 

Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de 

trabalhadores considerados profissionais da educação básica e 

sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus 

planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 53, de 2006) 

 

Em 1996, a LDB nº 9394/96 regularizou e reforçou os artigos 205 e 206 da 

Constituição Federal, expandindo a democratização. Esse conceito acarretou o 

fortalecimento da participação e atuação das comunidades escolares, contribuindo para 

um grande passo para efetivas mudanças. Juntamente para acrescer à LDB surge o Plano 

Nacional de Educação (PNE).  

 

As ações concernentes à estruturação do PNE configuram-se, 

portanto, como fruto da ação política desencadeada pela 

sociedade civil organizada, em fazer valer as disposições legais 

contidas no artigo 2014 da Constituição Federal de 1988 e nas 

disposições transitórias da LDB. Esta última, em seu art. 87, § 1º, 

preconizava que a União deveria, no prazo de um ano, 

encaminhar ao Congresso Nacional proposta de PNE, indicando 

diretrizes e metas para os dez anos seguintes (Década da 

Educação), em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para todos (DOURADO, 2011, p.29). 
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Ao longo dos anos, a educação vem sendo dividida, existindo uma distância entre 

as leis previstas no papel e as leis que foram executadas, visto que nem todas as unidades 

educacionais têm aplicado o formato de gestão democrática. 

 

PNE E A META 19: O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COMO 

INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO 

 

A Meta 19 do PNE (Plano Nacional de Educação), baseada no Artigo 206 da CF 

e da LDB, busca avanços e caminhos que auxiliem a superação das barreiras na 

implementação da participação e construção coletiva e contribuindo para a evolução da 

qualidade da educação. De forma legalizada, a gestão democrática abraça as garantias 

para sua efetivação na esfera federativa, também como na prática, agregando pais, 

professores, funcionários e toda a comunidade interessada nas questões educacionais, que 

visam uma discussão aberta relacionada aos planos pedagógicos, a condução destes, sua 

implementação no sistema de ensino e a metodologia adequada que deve ser aplicada aos 

estudantes, considerando suas particularidades e histórias pessoais. Isso também impacta 

na autonomia da sociedade em relação ao planejamento pedagógico das instituições 

educacionais.  

O Plano Nacional de Educação aponta a gestão democrática como principal 

diretriz da educação. Por ser um espaço coletivo e de construção, eleva a qualidade do 

ensino e reflete sobre cada uma das ações realizadas na escola, contando com o apoio de 

todos os seus envolvidos nas políticas relacionadas à área. 

A participação é a palavra-chave da gestão democrática, de maneira que a Meta 

19 indica que caminhos devem ser repensados para que todos possam contribuir, de 

maneira efetiva, no processo educacional. Todas as etapas do ensino devem enaltecer a 

autonomia, descentralizando as decisões, democratizando cada passo a ser dado, ouvindo 

a comunidade e orientando-a a lidar com questões referentes ao processo educacional de 

cada estudante e seus grupos. 

A Meta 19 possui estratégias que deixam clara sua preocupação com a sociedade 

como um todo, a partir da consolidação da gestão democrática da educação. O documento 

“Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação”42, produzido pelo Ministério 

                                                             
42 Documento disponível no portal do Ministério da Educação, no endereço eletrônico 
<pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf>. 
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da Educação para esclarecer os pontos mais relevantes do PNE, disserta, no item que fala 

sobre a Meta 19, que a gestão democrática deve contribuir para o aprendizado e a 

participação coletiva, grifando as seguintes ações a serem tomadas: 

 

 Estratégia 19.1: as formas de escolha de dirigentes e o exercício da gestão; 

 Estratégia 19.3: a constituição de fóruns permanentes de educação, com o intuito 

de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital de educação e 

efetuar o acompanhamento da execução do PNE e dos seus planos de educação; 

 Estratégia 19.4: a constituição e fortalecimento da participação estudantil e de 

pais, por meio de grêmios estudantis e de associação de pais e mestres; 

 Estratégia 19.5: a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e 

conselhos de educação, assegurando a formação de seus conselheiros; 

 Estratégia 19.6: a construção coletiva dos projetos político-pedagógicos, 

currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares 

participativos; 

 Estratégia 19.7: a efetivação de processos de autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira. 
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CONSOLIDANDO A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

A partir das estratégias da Meta 19 é possível repensar as ações para implantação 

efetiva da gestão democrática. Seus resultados deverão aparecer de acordo com a 

participação da comunidade em todo o processo de planejamento, tomada de decisões e 

ações coletivas. Somente dessa maneira será possível promover a articulação entre todos 

os envolvidos nesse processo. Tanto gestores quanto comunidade necessitam rever seus 

conceitos sobre essa relação. Só assim, cientes cada um de seu papel e da importância 

desse mecanismo de gestão, é possível traçar um plano de trabalho continuado que atenda 

às necessidades dos educandos, padronizando, de forma benéfica e participativa, o 

cuidado com os estudantes na instituição.  

Deve-se pensar no seguinte comparativo: os métodos tradicionais de organização 

escolar extremamente fechados, de forma que os estudantes não podiam expor suas 

opiniões: apenas assistiam à aula e “decoravam” seu conteúdo.  

 

Os homens não podem deixar de ter consciência do seu ser ou do 

que está sendo, e é preciso que se envolvam permanentemente no 

domínio político, refazendo sempre as estruturas sociais, 

econômicas, em que se dão as relações de poder e se geram as 

ideologias. A vocação do ser humano não é de ser dominado, 

massacrado, modelado ou dirigido, mas, de “ser mais”, fazer e 

refazer a sua história, intervindo no seu meio (FREIRE, 2003, p. 

11). 

 

Portanto, considerando que antes não existia diálogo efetivo entre professor e 

aluno, tampouco com pais, funcionários e demais membros da comunidade escolar, este 

método hoje é considerado ultrapassado, pois não valoriza a autonomia do estudante, 

tampouco inclui seu cotidiano e experiências pessoais. Seu repertório deve ser 

considerado no momento em que são pensadas estratégias de ensino. Amplificando isso, 

as demais vozes da comunidade também devem ser ouvidas, visto que também convivem 

diariamente com o educando.  

 

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua 

prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua 

curiosidade, sua insubmissão [...]. E essas condições implicam ou 

exigem a presença de educadores e educandos criadores, 



531 

 

instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 

persistentes (FREIRE, 1996, P.26) 

 

A escola tem o dever de promover a socialização dos saberes, não devendo ficar 

restrita apenas ao papel de dar a informação e fazer com que o aluno a absorva de forma 

passiva. É preciso estimulá-lo a questionar, é preciso que ocorra o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, sociais, culturais, ambientes de cultura e vivencia democrática e 

participativa, de acordo com a Constituição de 1988 (Artigo 206). Para que isso aconteça, 

os métodos tradicionais de ensino e organização escolar devem ser deixados para trás, 

buscando alternativas que estejam de acordo com o incentivo dado ao desenvolvimento 

do senso crítico destes educandos.  

 

Acreditamos que a democracia na escola só será real e efetiva se 

puder contar com a participação da comunidade, no sentido de 

fazer parte, inserir-se, participar discutindo, refletindo e 

interferindo como sujeito, nesse espaço. É preciso fazer com que 

a gestão democrática se realize concretamente na prática do 

cotidiano escolar, pois, “só participa efetivamente quem 

efetivamente exerce a democracia”. (ANTUNES, 2002, p. 98). 

 

Os sujeitos da sociedade que tomam consciência da importância da 

democratização do ensino e percebem que, por meio desta, ocorre a melhoria da escola 

como um todo, podem e devem fazer parte permanente dessas ações, já que o gestor 

escolar trabalhará sozinho neste modelo educacional. Descentralizar essa 

responsabilidade do gestor faz com que alunos e sociedade em geral se sintam pertencidos 

e se comprometam, juntos, com todo o processo educativo. O gestor, neste caso, é um 

mediador, que tem a função de colocar em prática as ideias sugeridas e discutidas com a 

comunidade.  

 

Essa modalidade de gestão constitui-se num caminho real de 

melhoria de qualidade de ensino se ela for concebida em 

profundidade, como mecanismo capaz de alterar as práticas 

pedagógicas. Não há canal institucional que venha a ser criado no 

sentido público de ensino que por si só, transforme a qualidade da 

educação pública se não estiver pressuposta a possibilidade de 

redefinição e se não existir uma vontade coletiva que queira 

transformar a existência pedagógica concreta. (SPOSITO, 2002, 

p. 56). 
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Portanto, a gestão democrática deve se tornar uma prática que não fique somente 

no plano das ideias ou se limite apenas às leis: há que existir o cumprimento de tais ações 

na sala de aula, local este que constrói conhecimento, é ambiente de diálogo e integra o 

conteúdo pedagógico. Pensar em sociedade, politicamente falando, traz um maior 

estímulo à participação efetiva do estudante e todos que vivem ao seu redor.  

Quando a escola é um simples depósito de conhecimento, cabe ao gestor tomar a frente 

das ações e convocar todos os envolvidos para que as práticas pedagógicas sejam 

repensadas, pois o impacto nos alunos pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento como 

ser humano. Essa humanização do ensino e da gestão estimula o senso crítico e comporta 

mais ideias.  

A gestão democrática, além de contar com o apoio governamental (para 

aprimoramento das metodologias e da própria estrutura da instituição), deve articular toda 

a escola, abarcando cada vez mais pessoas que se preocupam e contribuem com o ensino 

atual, com uma comunicação clara e transparente; também é responsabilidade do gestor 

avaliar os esforços realizados e fazer um balanço das ideias aceitas, de maneira a 

confirmar se estas foram benéficas ou não aos alunos. Somente por meio da experiência 

é que poderá se saber se um método é ou não funcional. 

O direito à democratização é garantido pela Constituição de 1988, que instituiu a 

gestão democrática nas escolas (Artigo 206). Foi reafirmada na LDBEN Nº 9394/96 – 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O Artigo 12 da LDB 93/94/96 propõe 

o envolvimento direto entre escola, família e comunidade para integração entre sociedade 

e escola, não apenas de forma a avaliar o rendimento escolar do estudante, mas também 

para colocar em discussão sua proposta pedagógica, buscando opiniões de toda a 

sociedade. Já o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei N°. 8.069/1990, 

estimula a criança a participar das decisões que envolvem toda sua vida de forma geral. 

Assim, é possível enxergar que as leis voltadas para a educação estão intrinsecamente 

ligadas à Gestão Democrática escolar, exigindo a participação de todos os componentes 

da comunidade escolar e ressaltando o trabalho coletivo no que diz respeito às questões 

político-pedagógicas da instituição de ensino. Cabe ao diretor orientar, ouvir e executar 

as opiniões válidas. 

 

A participação é o principal meio de assegurar gestão democrática 

na escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e 

usuário no processo de tomada de decisões e no funcionamento 
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da organização escolar. Além disso, proporciona um melhor 

conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional 

e de sua dinâmica, das relações da escola coma comunidade, e 

favorece uma aproximação maior entre professores, alunos e pais. 

(LIBÂNEO, 2004, p. 102).  

 

Participar deve se tornar um hábito na comunidade escolar. Isso repercute na 

autonomia, tanto da própria gestão, quanto dos educandos, quanto da sociedade. A gestão 

democrática deve trabalhar como facilitadora destas ações, visto que o projeto político-

pedagógico deve ser resultado da contribuição ativa de todos os envolvidos na 

comunidade escolar. A escola autônoma deve [...] responder por suas ações, prestar contas 

de seus atos, realizar seus compromissos e de estar comprometida com eles, de modo a 

enfrentar reveses e dificuldades. (LUCK, 2000, p. 11.). 

Pensar individualmente, tomando decisões arbitrárias sem considerar os interesses 

de aluno e comunidade é prejudicial ao desenvolvimento da sociedade. Trabalhar 

coletivamente indica se aproximar mais rapidamente dos objetivos instituídos aos 

estudantes, e a gestão democrática viabiliza estas ações. A escola deve, portanto, 

organizar suas atividades baseada nestas reuniões, para dissipar problemas e trabalhar 

com soluções. Assim, o resultado final torna-se satisfatório para todos os membros deste 

círculo.  

           É importante ressaltar que a transparência das ações também deve ser adotada na 

gestão democrática pois, uma vez que se fala de espaço escolar, remete-se ao espaço 

público, em que todos os envolvidos devem estar inteirados das ações, decisões e 

metodologias aplicadas. É necessário que a escola mostre à comunidade em que está 

inserida cada passo que toma. A gestão democrática, portanto, constrói laços com os 

sujeitos sociais, ouve as necessidades do estudante, considera a observação feita por seus 

funcionários, trabalha em conjunto com a comunidade repensando seus interesses 

conjuntos, precisa ter o apoio de ações do governo que viabilizam a estrutura necessária 

ao aprendizado, garante autonomia a alunos, pais, funcionários, mestres e demais 

envolvidos na vida escolar, visa estudar e elaborar metodologias que supram as 

necessidades pedagógicas do educando e, acima de tudo, é humanizada.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A pesquisa propõe um olhar aos desafios na implantação dos princípios da gestão 

democrática no ensino básico, segundo o Plano Nacional da Educação, abordando todo o 

caminho possível para que tais ações sejam colocadas em prática e buscando alertar sobre 

os benefícios que a sociedade em geral poderá obter adotando este método de trabalho 

conjunto com os gestores escolares. 

Espera-se que este trabalho contribua com a reflexão de todos os pertencentes à 

comunidade escolar sobre a importância da concretização da construção coletiva do 

Projeto Político-Pedagógico e de todas as ações que envolvam os atores escolares, 

enriquecendo, desta maneira, as articulações advindas de uma educação conscientizadora 

e cidadã, em prol de uma educação de qualidade. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ANTUNES, A. Aceita um conselho: como organizar o colegiado escolar. 1.ed. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Gestão democrática: o fortalecimento dos sistemas 

de ensino. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=articl 

e&id=12618%3Afortalecimento-dos-sistemas-de-ensino&catid=195%3Aseb-

educacaobasica&Itemid=1152>. Acesso em 20 set. 2015. 

 

______. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação. Disponível em 

<http://pne.mec.gov.br>. Acesso em 15 set. 2015. 

 

DOURADO, Luiz Fernandes (org.). PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2011- 

2020): AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS. Editora da UFG, 2011. 

 

FERREIRA, N. S. C. Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. 1.ed. 

São Paulo: Cortez, 2000. 

 

______. Políticas Públicas e Gestão da Educação: polêmicas, fundamentos e análises. 

2.ed. São Paulo: Líber Livro, 2011. 



535 

 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 13.ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

 

______. Educação como prática de liberdade, 19.ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1989. 

 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 

LIBÂNEO, J. C. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. 5 ed. Goiânia: 

Editora Alternativa, 2004. 

 

SPÓSITO, M. P. Educação, gestão democrática e participação popular. In. 

BASTOS (org.) Gestão democrática. Rio de Janeiro: ED&A: SEPE, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



536 

 

“DENUNCIAS” E “ANUNCIOS” NO TOCANTE À ESCOLA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Walter Martins de Oliveira 

Doutorando em Educação pelo PPGE – Universidade Nove de Julho (UNINOVE) 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O persente trabalho busca discutir algumas questões referentes aos entraves e às 

potencialidades no cotidiano da escola pública nos dias atuais. Na primeira parte, limita-

se evidenciar a distância entre, de um lado, o que estabelece a lei, sobretudo àquilo que 

trata a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, que assegura os princípios da 

gestão democrática e, de outro, a prática dos gestores na maioria de nossas escolas. 

Ademais, procura mostrar a postura do Estado que, há algumas décadas, vem se 

transformando de provedor de políticas públicas, em Estado avaliador, o que corrobora 

uma realidade escolar muita mais tecnicista, de competição silenciosa (às vezes nem tão 

silenciosa assim), e de controle, do que humanizadora, democrática e solidária.  

 Na segunda parte, empenha-se em “anunciar” a esperança na escola que se faz e 

que se busca, como um dos mais importantes instrumentos de formação e emancipação 

de toda uma nação. Diante disso, propõe também reflexão sobre o diretor em sua tarefa 

como motivador e organizador do trabalho em equipe, e zelador da eficácia do processo 

de trabalho coletivo-comunitário, em vista do objetivo primeiro de toda a escola, que é a 

aprendizagem de todos os alunos, o que, aliás, significa, essencialmente, contribuir com 

a formação do cidadão. Isso se justifica por conta de tudo aquilo que significa o diretor 

na escola pública estadual. 

 

1. “DENÚNCIA”: UMA ESCOLA A SER SUPERADA 

 

 Aqueles e aquelas que observarem de modo mais amiúde e acuradamente o dia a 

dia de nossas escolas públicas de educação básica, possivelmente perceberão, até com 

certa clareza, que o diretor se encontra numa realidade de urgente necessidade de 

construção de autonomia, mas que, ao mesmo tempo, colide com a força das esferas 

superiores com sua capacidade de controle. 
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 Seguramente, há uma grande parte de diretores que sente a necessidade de maior 

autonomia para a escola em que trabalha no sentido de construir um ambiente no qual as 

soluções sejam mais democráticas, a participação seja verdadeira e crescente para os mais 

diversos segmentos, tomando decisões desde as mais cruciais até mesmo as menos 

importantes para a vida da comunidade escolar. Contudo, defronta-se com políticas e 

programas elaborados em gabinetes pelo poder central, pressionando e exigindo das 

escolas a partir de seu diretor, para que se cumpra o que se configura, na maioria das 

vezes, numa atitude que inibe o ânimo do diretor em motivar para a inovação e a 

criatividade os membros da comunidade escolar, especialmente os professores.  

 Enfatizando, portanto, o que se propõe na primeira parte desta reflexão, o que se 

pode ainda perceber na maioria de nossas escolas públicas de educação básica é o abismo 

existente entre a lei e a prática. No artigo 206 da Constituição Federal de 1988, por 

exemplo, em que trata dos princípios sobre os quais será ministrado o ensino, assegura a 

“gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. Contudo, sabe-se que nem tudo 

o que esta na lei, por si só, significa incidência na prática. 

 Certamente, é preciso ter claro que determinados problemas e mudanças de 

paradigmas e de práticas, não podem ser resolvidos e implantados com celeridade. Porém, 

há que “denunciar” que, há mais de duas décadas sancionada a lei 9.394/96, esta que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ainda se pode presenciar em muitas 

de nossas escolas públicas, situações de práticas autoritárias. 

 É de se lamentar que ainda é lugar comum o diretor de escola de perfil autoritário 

e manipulador, que finge consultar os diversos setores – professores, alunos, pais – porém, 

na prática, decide isoladamente. Mas, há outros perfis, também muito frequentemente 

encontrados e não menos prejudiciais ao processo democrático, tais como: o “Laissez-

faire” que se demite de sua autoridade e de seu papel como moderador e articulador, 

abandonando a escola ao naufrágio e sem identidade. Ademais, convém ressaltar, 

oportunamente, o de perfil burocrático, como explica Valerien (1993, p. 83): 

O diretor de escola é um burocrata, na medida em que ocupa uma 

situação concedida pela autoridade de um sistema burocrático. 

Este diretor está encarregado, em certa medida, de manter as 

estruturas existentes e de satisfazer a vontade dos superiores 

hierárquicos, com as quais geralmente se identifica. 
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 O artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), número 9.394, de dezembro de 

1996, garante a gestão democrática do ensino público na educação básica. : Evidencia 

que, além da participação efetiva da comunidade escolar na vida da escola, também 

deverá ocorrer o mesmo com a comunidade local. 

Cabe aqui, à luz de Paro (2011), levantar algumas questões que estão na base, ou seja, 

sustentando o que dificulta a verdadeira articulação escola-comunidade. A instituição 

escolar, na pessoa de seus funcionários que, por ser uma escola pública são funcionários 

do Estado, com muita frequência, tratam mal os pais de alunos. Estes, por sua vez, não 

vêem a escola como lugar onde se deva ir com alegria.  

 Nessa ótica, outra questão que chama a atenção consiste no fato de que nem 

sempre interessa ao Estado a boa qualidade do ensino. Significa dizer que, quando os 

professores fazem greve, não prejudicam seu patrão (Estado) e sim a comunidade local 

que usufrui da escola. Diante disso, não parece inteligente da parte da escola, sobretudo 

da equipe gestora e do corpo docente, manter um relacionamento distante e tímido com a 

comunidade local. Seguramente, agrava-se muito mais a relação quando tais segmentos 

culpabilizam (ingenuamente) pais e alunos por uma incúria que é do Estado. Portanto, 

estrategicamente, gestores e gestoras escolares e professores e professoras, considerando 

a função social da escola, de todas as reivindicações necessárias para uma boa condição 

de trabalho, a necessidade de pressão por meio de greves e em nome da autonomia da 

escola, necessitam acolher e abraçar afetuosamente a comunidade local (alunos, pais e 

lideranças). 

 Igualmente, mister se faz “denunciar” o Estado que, na lógica da sociedade 

capitalista, busca fazer da escola instrumento de controle e serviçal aos interesses 

dominantes. O Estado, é bom que se afirme com todas as letras, cumpre o papel de 

favorecer a classe detentora do poder politico e econômico, por isso, no tocante à 

educação pública, segundo Paro (2010), dá, a esta, cada vez menor importância; e o 

referido autor ainda ressalta: 

O diretor escolar assume assim o papel de “preposto” do Estado, 

com a incumbência de zelar por seus interesses; estes, embora no 

nível da ideologia se apresentem como sendo de toda a população, 

bem sabemos que se constituem em interesses da classe que 

detém o poder econômico na sociedade.  Por outro lado, a 

situação de impotência do diretor, diante dos problemas graves 

com os quais se defronta na escola, concorre para que esta tenha 

frustrada a realização de seu objetivo especificamente 
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pedagógico; desse modo, deixa de cumprir sua função 

transformadora de emancipação cultural das camadas dominadas 

da população, servindo aos interesses da conservação social (p. 

203). 

 Outra “denúncia” que parece ser oportuna nesta reflexão, mesmo que feita muito 

resumidamente, tange sobre a influência expressiva do neoliberalismo nas ações do 

Estado brasileiro e, para Oliveira,  

[...] sob a influência da doutrina neoliberal, os Estados nacionais 

iniciam um amplo processo de reforma que, em geral, buscava 

diminuir sua interferência no plano econômico, conter os gastos 

e aumentar o controle dos resultados de suas politicas, para 

garantir a melhoria da eficiência e excelência nos serviços 

prestados. Nesse contexto as avaliações assumem uma posição 

estratégia nas agendas governamentais, pois se acreditava que 

elas contribuiriam para a qualidade da administração pública e 

dariam sustentabilidade à reforma (2012, pp. 1 e 2). 

 E, ainda segundo Oliveira (op. cit.), tal influência tem sua evidência no Brasil a 

partir do final dos anos 1980, tendo seu início no governo Collor de Mello (1989 – 1992) 

e se firma nos mandatos de FHC (1995 – 1998 e 1999 – 2002). A estratégia, sobretudo 

no governo de FHC, era convencer a opinião pública de que a crise na ineficiência era da 

administração pública e não da economia de base capitalista. Diante disso, as autoridades 

brasileiras, argumentando sobre a existência da burocracia excessiva, enorme lentidão e 

má qualidade dos serviços públicos, defendiam um modelo gerencial de administração 

pública conferindo ao Estado as funções de regulador e de controle. 

 Portanto, parece ser relevante ressaltar que, com o estabelecimento do 

neoliberalismo nasce um novo tipo de Estado, assumindo um novo papel que naquilo que 

concerne à educação como política pública, o faz não como provedor, mas como 

controlador e fiscalizador. Avalia-se o sistema educacional não mais para analisar a 

eficácia de seus programas, mas, muito mais para cortar gastos e atender a racionalidade 

e a lógica do mercado. 

 Uma vez assim é possível inferir que a tão propalada autonomia da escola acaba 

sendo limitada, pois os objetivos já vêm determinados pelo poder central e, para o bem 

ou para o mal, não parece existir para o diretor de escola pública outra função senão ser 

representante ou delegado do Estado. 
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 Seguramente, há uma contradição entre a letra da legislação e a prática nas escolas. 

Dá-se a impressão que o diretor nos dias atuais, poderá adotar o estilo de direção que 

desejar e não ser incomodado por isso, ou seja, poderá ser autocrático, “Laissez-Faire”, 

ou democrático e com modos burocrático ou carismático e, mesmo assim, continuar na 

mesma tônica, inadvertidamente. 

 Significa dizer que, em que pese a atual legislação brasileira assegurando o 

princípio de gestão democrática, rezando, portanto, a necessidade da participação de 

todos os membros das comunidades escolar e local no processo de ensino-aprendizagem 

dos filhos e filhas do povo, numa escola pública, o abismo entre o que é na teoria e o que 

se dá na prática ainda é enorme. 

 A referida contradição que se materializa nesse abismo e se impõe como limite a 

ser superado talvez possa ser retratada naquilo que determina o poder central, e aquilo 

que é e necessita cada realidade escolar. Assim esclarece Boccia e Dabul (2013, p. 22): 

“Estudos apontam essas dificuldades e vão além das questões operacionais, ao trazerem 

para a reflexão aspectos como as tensões estabelecidas entre o que é proposto oficialmente 

e as reais necessidades da unidade escolar”. 

 Embora se busque nesta reflexão apontar “culpados”, “denunciando” o Estado e 

mesmo o diretor de escola pública por toda a problemática da escola brasileira, também 

se pretende deixar claro que o principal e básico vetor de toda a ineficácia da instituição 

escolar na direção da libertação da classe trabalhadora, está na maneira injusta e desigual 

pela qual a sociedade está estruturada. São relações sociais de produção, geradoras das 

injustiças e exploração que devem ser desmistificadas, pois favorecem a manutenção da 

atual ordem social e econômica. Mas, ao diretor, como responsável último por tudo o que 

acontece na escola de educação básica, cabe a clareza de sua responsabilidade quanto ao 

valor da educação como instrumento estratégico na formação do cidadão e construção de 

outro mundo possível, mais justo, democrático e solidário. 

 

2. “ANÚNCIO”: UMA ESCOLA QUE TAMBÉM PODE TRANSFORMAR 

 

 Pensar a escola como um instrumento que atende apenas aos interesses da classe 

dominante não parece ser verdadeiro, embora não seja tão fácil encontrar um exemplo de 

escola pública, no atual contexto do Estado de São Paulo, digno de ser considerado 

efetivamente comprometido com a libertação da classe trabalhadora. 
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 Com alguma intensidade a sociedade civil organizada consegue pressionar o 

Estado para que cumpra seu dever de proporcionar educação de qualidade para todos, o 

que significa dizer que a escola pública não pode ser totalmente entregue ao acaso. 

Portanto, se ela interessa aos dominantes, também o é interessante aos dominados. Nesse 

sentido nos assegura Romão: 

A escola não é somente uma instituição social capitalista e, por 

isso, aferidora e classificadora. Ela é, dialeticamente, numa 

sociedade burguesa, um instrumento de alienação e de libertação, 

pois tanto ela pode meramente reproduzir os esquemas de 

discriminação e seletividade extraescolares, como pode permitir 

a organização da reflexão dos dominados sobre as determinações 

sociais e sobre sua superação. Ela tanto pode ser o instrumento, 

por excelência, de reforço e manutenção do status quo, como 

pode ser um meio onde os alunos constroem seus instrumentos de 

intervenção na realidade – qualitativamente superiores – de modo 

a mudar o sentido dos processos sociais para os interesses dos 

dominados. Tudo vai depender do projeto-pedagógico da escola 

(2011, pp. 23 e 24). 

 Mas, parece impossível uma reflexão sobre a escola pública sem, ao mesmo 

tempo, refletir sobre o desempenho do papel do diretor, pois é importante reafirmar que 

ele é o agente responsável último por tudo o que acontece na unidade escolar. Sendo 

assim, ele pode muito fortemente assegurar, com sua prática, a que direção deve seguir a 

escola, ou seja, atender aos interesses dominantes, mantendo a atual ordem social e 

econômica excludente, ou, pretender-se politicamente progressista, comprometido com a 

luta para a transformação social. 

 Lamentavelmente, talvez por uma deficiência na formação política da maioria dos 

diretores de escola pública no Brasil, o processo de emancipação da classe trabalhadora 

via educação escolar, é quase nulo. Os agentes profissionais da educação e de modo 

especial os diretores, grande parte destes, bastam-se em argumentar justificando a 

degradação da escola como culpa do sistema ou do Estado e, por vezes, eximindo-se de 

seu compromisso numa espécie de saudosismo, alegando que “antigamente era melhor; 

hoje, tudo se perdeu”. 

 Ainda nesse sentido, não com determinismo, mas para que se coloque sobre os 

ombros o fardo da responsabilidade de homens históricos, comprometidos com a 

formação do mundo atual, há que se lembrar dos anos de chumbo vividos na ditatura 

militar no Brasil no período de 1964 a 1985, no qual se reclamava pela impossibilidade 



542 

 

total de espaço e oportunidade para transformar o país. Hoje, contudo, apesar de toda a 

abertura política e o avanço no processo democrático, a escola pública não consegue 

eficácia em sua função social e o diretor continua reclamando. Faz-se oportuno lembrar 

aqui as palavras de Mafra: 

Durante muito tempo, nesses 50 anos, desde o golpe de 1964, 

tornaram-se frequente as considerações nostálgicas de 

determinados segmentos sobre este período, geralmente 

lembrando seus “aspectos positivos” em expressões do tipo “no 

tempo dos militares o Brasil era um país sério”, “apesar da 

ditadura, vivíamos com mais segurança”, “naquela época não 

havia corrupção”, etc. Afirmativas que seguem este caminho, em 

geral construídas pelo senso comum, tornam-se corriqueiras, 

especialmente até o inicio dos anos 2000, ainda num contexto 

precário de democracia, figurando-se como disposições 

ideológicas incorporadas nos mais diversos setores e campos 

culturais da sociedade brasileira (2014, p. 62). 

 Mas, por que, então, a classe trabalhadora, numa situação de abertura política de 

quase três décadas, ainda não se apropriou efetivamente de um instrumento tão importante 

para sua emancipação que é a escola pública? 

 Seguramente, não se pretende nesta reflexão a escola pública como panaceia para 

todos os males sociais, mas igualmente é verdade que ela se estabelece como instância de 

valor imensurável no processo de transformação social. 

 No “anúncio” da escola pública que se busca, acelerando o processo pedagógico 

na ótica ideológica compromissada com os interesses da classe trabalhadora, mais do que 

cantilena ou discurso inflamado e repleto de chavões de linha “progressista”, este trabalho 

aponta para a necessidade de se embasar em reflexões que contribuam para uma 

verdadeira e genuína compreensão do emaranhado econômico, social e político do nosso 

país. Entende-se, portanto, como necessidade, desmistificar tal realidade; no que toca o 

cotidiano escolar, longe de reclamações vazias que não levam a lugar algum, é urgente 

contribuir para que o estudante compreenda, cientificamente, as verdadeiras causas da 

exploração que depaupera os trabalhadores e trabalhadoras e, desse modo, 

instrumentalize-se para a luta transformadora. 

 Ao corpo docente, como segmento marcante e imprescindível, cabe-lhe a 

necessidade de uma nova concepção, ou seja, compreender que seu papel na escola 

pública, para além das palavras (que também são importantes), implica em atitude crítica, 

materializada, sobretudo, em seus exemplos. Indignar-se, apenas, não basta, embora já 
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represente algum grau de desenvolvimento da consciência crítica e, portanto, 

descontentamento com as injustiças e contradições sociais existentes. 

 Ao diretor de escola, ou então, à equipe gestora, não cabe mais, segundo o 

paradigma atual, centralizar as decisões e obedecer cegamente aos órgãos centrais numa 

atitude quase de fobia no cumprimento de normas e determinações. Entende-se como 

urgente, nos dias atuais, que todos, comunidades escolar e local e mesmo a sociedade 

como um todo, assumam conjuntamente a responsabilidade no cuidado para que a 

educação escolar cumpra, com eficiência e eficácia, sua função social. Sendo assim, é 

certo que cabe à equipe gestora o desafio de partilhar com todas as pessoas e segmentos, 

e de modo o mais cientifico possível, tarefas, decisões, efetiva participação, envolvimento 

e comprometimento. 

 Com esse enfoque, sabe-se o diretor de escola pública a partir de um novo papel, 

ou seja, com competência para articular as mais diversas relações e interações no processo 

de ensino-aprendizagem, em vista de uma sociedade melhor e, desse modo, a 

emancipação para todos. 

 Portanto, superar a desarticulação entre teoria e prática, o excesso de burocracia e 

o isolamento da escola pública, requer despojamento daqueles que nela estejam à frente, 

para que, num trabalho em equipe, congreguem todas as forças na direção da formação 

do cidadão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O que se buscou efetivamente nesta tentativa de reflexão sobre a escola pública e 

com muito mais ênfase a que se dá no Estado de São Paulo, foi alertar para não se perder 

de vista sobre aquilo que deve ser sua função primeira no processo de ensino-

aprendizagem, isto é, levar a classe trabalhadora a se apropriar do saber historicamente 

acumulado e aprofundar a consciência crítica sobre a realidade em que vive, sobre o país 

e o mundo. Entende-se que sem pressupor tal fundamento, a escola pública poderá até ter 

uma engrenagem eficiente, contudo, não se fará democrática e não se comprometerá com 

a transformação social. Não será verdadeiramente pública, no sentido de ser e estar à 

serviço da coletividade.  
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 Ademais, buscou-se chamar a atenção para aquilo que se pode e deve fazer, ou 

seja, lançar mão com competência e firme proposito, de tudo o que já se conquistou, sem 

tentar justificar o que o Estado, em sua incúria, não cumpre seu dever com o povo. 

 No tocante às conquistas, além da abertura política duramente conquistada, 

deixando para trás a ditadura militar do período de 1964 a 1985, a redemocratização do 

país que corroborou a Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 206, estabelece o 

principio da gestão democrática, declarando a participação de todos que atuam na escola 

pública como direito e dever. Portanto, não se trata de um aconselhamento e sim de uma 

lei que deve ser adotada como diretriz em todas as escolas. Não será necessário salientar 

aqui a lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB, nº 9.394/96), que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional. 

 Entende-se, como necessidade, que a prática democrática vivida pela instituição 

escolar pública, não se reduz, apenas, em suas relações internas, mas que deve incidir 

profundamente na vida da comunidade local.  

 Em que pese toda a dificuldade, mais do que discurso e subterfúgios, o que parece 

urgente àqueles e àquelas que estão à frente da escola pública neste país, é, efetivamente, 

criar condições concretas para que de maneira responsável e madura, acelere-se o 

processo de fortalecimento das lutas pela democratização da escola pública. 
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Resumo 

O texto analisa a Educação Superior no Plano Nacional de Educação (2014-2024), 

especificamente a meta 12, buscando verificar os limites e possibilidades do crescimento 

do ensino superior no Brasil. Iniciamos apresentando a meta 12 do PNE (2014-2024) e, 

em seguida dados da expansão da educação superior no Brasil nos últimos 12 anos. 

Apresentamos, em relação à Meta 12 do PNE o seguinte questionamento: Considerando-

se a expansão recente, esta meta é viável? Temos por hipótese que o novo PNE, no que 

diz respeito à temática da expansão,  contém elementos de continuidade das políticas 

adotadas nos governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2014), destacadamente com o 

Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI); o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES) e o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A hipótese da 

continuidade das políticas pode ser constatada pelo levantamento bibliográfico e 

documental sobre o tema nos dois últimos governos federais. Ao final, apresentamos 

algumas considerações sobre os limites do crescimento da educação superior na 

continuidade do governo Dilma, e o atingimento da Meta 12 do PNE, apontando para a 

necessidade de mudanças no cenário de financiamento da Educação. 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação; Expansão; Educação Superior.  

Introdução 

Segundo o Ministério da Educação, o Plano Nacional de Educação (PNE), é um 

documento que “... determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional 

dos próximos dez anos”. O documento se divide em quatro grupos que, em seu conjunto, 

somam 20 metas: 

mailto:alinecourasj@gmail.com
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[...] O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do 

direito a 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. (BRASIL, 2015, p.1) 

 

Nesse trabalho apresentamos o resultado de uma análise da Educação Superior no 

Plano Nacional de Educação (2014-2024), em que buscamos verificar as possibilidades e 

limites da expansão desse nível de ensino. Para tanto, foi considerada, particularmente, a 

meta 12 do PNE, especialmente a sua viabilidade no quadro político e econômico atual.  

 

A Expansão da Educação Superior prevista na Meta 12 do Plano Nacional de 

Educação. 

A expansão da Educação Superior prevista na Meta 12 do Plano Nacional de 

Educação (GOMES & BRITO, 2015, pp. 259/263), estabelece a elevação em 50% da taxa 

bruta de matrícula na Educação Superior e em 33% da taxa líquida, ou seja, da população 

com idade entre dezoito e vinte e quatro anos, sendo que, no mínimo, 40% das matrículas 

sejam efetivadas nas redes públicas de ensino.  

 Para o alcance da meta, são indicadas vinte e uma estratégias que, grosso modo, 

podem ser resumidas em:  

a) Otimização e melhoria das instalações e expansão das redes públicas; 

b) Ampliação das políticas de inclusão social; 

c) Adoção de medidas curriculares que favoreçam a mobilidade discente e docente, 

maior permanência e melhor rendimento dos estudantes; aumento da formação de 

professores para a Educação Básica e maior integração entre as universidades e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico. 

d) Incrementação das ações de expansão; 

e) Reestruturação dos mecanismos avaliação, regulação e supervisão institucional. 

Orientamo-nos pelo problema que se apresenta na seguinte questão: Esta meta é 

viável?  Buscando responder a essa indagação realizamos um estudo bibliográfico sobre 

as ações voltadas ao Ensino Superior no Brasil nos últimos doze anos, Governos Lula e 
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Dilma, e apresentamos algumas considerações que dizem respeito aos limites da expansão 

da educação superior no contexto atual, portanto, à materialidade da Meta 12. 

 

As políticas voltadas para o Ensino Superior Brasileiro: uma trajetória histórica dos 

últimos anos. 

A expansão no ensino superior no Brasil iniciou-se em 1808 com os cursos 

superiores criados por D. Pedro VI, a partir do modelo napoleônico – monopólio do 

Estado. Uma mudança ocorreu na Primeira República com a criação de instituições ditas 

livres, ou seja, não oficiais, mas sim de iniciativa privada. De acordo com Saviani (2010), 

uma nova mudança surgiu a partir da década de 1930 com a retomada do protagonismo 

público que se acentuou nas décadas de 1940, 1950 e início dos anos 60 por meio da 

federalização de instituições estaduais e particulares e com a criação de novas 

universidades federais.   

A partir da década de 1990, num processo que está em curso nos dias atuais, 

emerge nova mudança caracterizada pela diversificação das formas de organização das 

instituições de ensino superior alterando-se o modelo de universidade na direção do 

modelo anglo-saxônico na versão norte-americana. Isto é, agregando às ações de ensino 

e pesquisa a utilidade da produção universitária para o mercado.   

Segundo Santos e Almeida Filho (apud SILVA e OURIQUE, 2012, p. 222), após 

a primeira expansão resultante da reforma universitária de 1968, no final dos anos de 

1990, “a universidade abria cursos novos ou ampliava a oferta de vagas em cursos 

existentes sem contar com docentes, instalações, recursos financeiros; só depois buscava 

criar as condições mínimas para tanto”, a esse tipo de crescimento os autores 

denominaram de “autonomia-sem-apoio”. Já na segunda expansão, que ocorreu no 

primeiro Governo Lula, “as iniciativas eram tomadas pelo governo federal com pouco 

diálogo com as Ifes e precário reconhecimento de sua autonomia” (idem, 2012, p. 222), 

com isso os autores consideram um crescimento denominado “apoio-sem-autonomia”. 

 No terceiro momento de expansão, o Governo Lula empenhou-se na efetivação 

do projeto expansionista da universidade com o Programa de Apoio a Planos de 

reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), para isto “Toda 

instituição universitária que desejasse aderir ao Reuni deveria antes passar pelo crivo de 

suas próprias instâncias, o que significa, em certa perspectiva, uma relativa autonomia 
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em relação ao programa” (SILVA e OURIQUE, 2012, p. 224). Dessa forma, caracterizou-

se como um modelo de desenvolvimento tipo “apoio-com-autonomia”.  

No período de 2003 a 2010, ainda no Governo Lula, é delineada uma política para 

a expansão da educação superior envolvendo tanto programas especialmente voltados 

para a expansão do sistema federal como para a ampliação do atendimento de estudantes 

no setor privado.  As políticas, programas e desse período se apresentaram como um 

esforço para atingir a meta estabelecida no Plano Nacional de Educação (2001) de que, 

até 2011, a taxa líquida de matrícula chegaria a 30% dos jovens entre 18 a 24 anos. 

O Programa de Governo apresentado por Lula (2002), denominado “Um Brasil 

para Todos: crescimento, emprego e inclusão social”, sinalizava uma mudança de ordem 

conceitual e política no campo educacional ao situá-lo junto às políticas de inclusão 

social. A educação compreendida como “um instrumento de promoção da cidadania e, 

sobretudo nos dias de hoje, instrumento fundamental para o desenvolvimento e a 

inserção competitiva de qualquer nação no mundo. ” (PT, 2002, p. 44). Em relação à 

educação superior o Programa apresenta como tarefa inadiável “a ampliação significativa 

das vagas nas universidades públicas e a reformulação do sistema de crédito educativo 

vigente. ” (Idem, p. 46). 

No que se refere à educação superior, o PDE do referido governo definiu os 

seguintes princípios:  

 i) expansão da oferta de vagas, dado ser inaceitável que somente 

11% de jovens, entre 18 e 24 anos, tenham acesso a esse nível 

educacional, ii) garantia de qualidade, pois não basta ampliar, é 

preciso fazê-lo com qualidade, iii) promoção de inclusão social 

pela educação, minorando nosso histórico de desperdício de 

talentos, considerando que dispomos comprovadamente de 

significativo contingente de jovens competentes e criativos que 

têm sido sistematicamente excluídos por um filtro de natureza 

econômica, iv) ordenação territorial, permitindo que ensino de 

qualidade seja acessível às regiões mais remotas do País, e v) 

desenvolvimento econômico e social, fazendo da educação 

superior, seja enquanto formadora de recursos humanos 

altamente qualificados, seja como peça imprescindível na 

produção científico-tecnológica, elemento-chave da integração e 

da formação da Nação. (BRASIL, 2007, p. 25)  

 

 As principais ações previstas pelo PDE (2001) foram: Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), o Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) com o intuito de consolidar o REUNI; Programa Universidade para 
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Todos (PROUNI) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). 

Com relação à expansão da educação superior no Brasil, o Governo Lula pôs em 

andamento quatro programas principais: o Programa Expandir, o PROUNI, o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB e o REUNI. 

O Programa Expandir (2003-2006 – com extensão até 2010) foi desenvolvido pela 

Secretaria de Educação Superior (SESu), do MEC, e buscava atender a demanda 

reprimida no interior do país.Tinha como prenúncio a criação de dez universidades 

federais  e 43 campi universitários em diversas regiões do país. 

O PROUNI, programa de expansão de vagas na educação superior, prevê que as 

instituições privadas de ensino superior, mediante isenção fiscal, concedam bolsas de 

estudos integrais e parciais (50% e 25%). Apesar da sua contribuição na expansão da 

educação superior, tem sido alvo de críticas por diversos autores que vêem nele a ideia 

de que basta o acesso do aluno à educação superior para configurar sua democratização, 

desconsiderando a necessidade de construção de mecanismos para garantir a permanência 

desse estudante na instituição. Nesse sentido, Arruda (2011, p. 505) afirma: 

Em relação à proposta do PROUNI, representantes da Associação 

Nacional de Docentes do Ensino Superior – Sindicato Nacional 

(ANDES) e entidades educacionais de cunho acadêmico se 

opõem ao Programa, fazendo circular outros discursos que 

denunciam a adesão do governo Lula a concepções (estratégias) 

neoliberais e às orientações do Banco Mundial à medida que 

intensifica o processo de privatização da educação e a 

transferência de recursos públicos para interesses privados, pois 

percebem o PROUNI mais como instrumento para ampliação do 

setor privado, visto que o Programa constitui uma política de 

acesso, mas não de permanência na educação superior, sendo o 

aluno visto como consumidor e não como cidadão. 

 

De acordo com Vieira e Vidal (2014), os instrumentos normativos tais como a 

Constituição de 1988, a LDB e o PNE, apresentam dispositivos relativos a questão do 

público e do privado. Apontam as autoras que, a Constituição de 1988 determina: 

 [...]os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 

podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais e 

filantrópicas”. Na interpretação dos publicistas, tal dispositivo 

abria a brecha que se desejava evitar: a drenagem de recursos 

públicos para o setor privado. (VIEIRA e VIDAL, 2014, p. 94).  

 

A LDB, por sua vez,  reitera o que foi definido pela Constituição. Assim, “com o 

apoio do setor público, a educação privada conquistou espaço sem precedentes na oferta 
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de vagas” (Idem, p. 97). Conforme as autoras, os indicadores de expansão do ensino 

superior no país expressam o aumento considerável de vagas no nível superior público, 

mas mantém a presença cada vez maior da rede privada na oferta de vagas. 

 De acordo com Saviani (2010, p. 12), a rede privada vem ganhando força desde 

“[...] a entrada em vigor da Lei 5.540/68 que estimulou a instalação de instituições 

privadas de ensino superior mediante as autorizações do Conselho Nacional de Educação, 

se consolida com o surgimento de um conjunto cada vez mais amplo e diversificado de 

universidades privadas[...]”.  

A implementação do Sistema UAB se deu com a finalidade de ampliar o acesso à 

educação superior no Brasil através da modalidade a distância. Ou seja, uma rede de 

educação à distância constituída dentro das universidades federais, voltadas 

principalmente para a oferta de cursos de licenciatura. É notório o elevado percentual em 

relação ao número de vagas que esta modalidade de ensino proporciona, porém, o número 

de inscritos, e, consequentemente, o número de ingressos revela-se aquém da oferta, 

significando uma grande quantidade de vagas ociosas na educação a distância no Brasil, 

financiada pelo governo federal. Contudo, vale ressaltar que a criação, institucionalização 

e implementação de políticas e ações voltadas para a educação a distância além de 

proporcionar a expansão de oportunidades educacionais e inclusão social à educação 

superior, se constitui numa medida de grande alcance, com custo/benefício favorável.  

O REUNI foi instituído pelo Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, com o objetivo 

de “[...] criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos 

humanos existentes nas universidades federais” (ART. 1º). Com a principal meta de “[...] 

elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 

noventa por cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por 

professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano” (ART. 

1º, §1º). Assim, o programa busca não só garantir o ingresso dos estudantes a educação 

superior, mas a conclusão efetiva dos cursos pelos estudantes. De acordo com Cunha 

(2007, p. 821) “o REUNI está para o segmento federal do setor público, assim como o 

PROUNI está para o setor privado”. 

O FIES, destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em instituições privadas, foi ampliado e facilitado no Governo Lula, 

garantindo a milhares de pessoas a possibilidade de frequentarem um curso superior.  
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É inegável a importância dessas políticas de inclusão para a educação superior, assim 

como é evidente, contraditoriamente, a contribuição também para o aumento da margem 

de lucro das instituições empresariais que promovem o ensino privado. Acerca dessa 

contradição, Michelotto, Coelho e Zainko (2006, p. 193), ressaltam:: 

[...] se por um lado a expansão do ensino privado não é negativa 

porque teoricamente cria possibilidades de acesso ao ensino 

superior a uma parcela maior da população em muitas regiões do 

país, por outro ela se deu em detrimento da qualidade, com a 

criação de inúmeras escolas sem corpo docente qualificado e sem 

a infra-estrutura mínima necessária ao seu funcionamento. (...) a 

maioria das instituições privadas se dedica apenas ao ensino, sem 

apoiá-lo na produção do conhecimento e nas atividades de 

extensão. 

  

Consideramos importante destacar que, ainda que os cursos superiores ofertados 

nas IES privadas sejam, em sua maioria, de qualidade questionável e voltadas às 

demandas imediatas do mercado, houve, sim grande impacto das políticas públicas 

voltadas para a educação superior no governo Lula, quando foram desenvolvidas ações e 

programas voltados para a educação desenvolvidos no Governo Lula, contribuíram de 

forma significativa para a expansão da educação superior, bem como a inclusão social 

por meio do ingresso de indivíduos de diferentes seguimentos sociais nesse nível de 

ensino.  

 A partir da gestão Lula em 2003, mesmo mantidos traços de continuidade com o 

governo anterior, iniciou-se uma nova fase na política voltada para a educação superior 

no país, marcada por um maior protagonismo de Estado na indução de políticas públicas. 

Ainda que não tenha ocorrido centralidade de investimentos no setor público, é 

importante reconhecer um quadro de avanço nesta gestão no campo da educação superior.  

Pode-se dizer, ainda, que no governo Dilma também houve continuidade das 

políticas iniciadas pelo seu antecessor. Esse processo pode ser visto, entre outras fontes, 

pelos dados apresentados pela Secretaria de Educação Superior – SESU/MEC.  

Segundo balanço apresentado pela SESU/MEC, (2003-2014)43, o processo de 

expansão teve como um dos focos a interiorização o que “proporcionou uma expansão 

                                                             
43 “A Secretaria de Educação Superior (SESu), sendo a unidade do Ministério da Educação responsável por 

planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da Política 

Nacional de Educação Superior, buscou desenvolver um balanço das principais políticas e programas que 

possibilitaram o avanço extraordinário para a democratização e expansão da Educação Superior nos últimos 

12 anos”. Disponível em: Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-
superior/arquivos. Acessado em: 14 ago. 2015. 
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de vagas públicas que se diferenciou do tradicional modelo de oferta de vagas nas 

capitais, elevando o número de municípios atendidos por universidades federais de 114 

para 289 municípios, com um crescimento de 153%”. Dados apresentados no referido 

balanço apontam que “De 2003 a 2014, houve um salto de 45 para 63 universidades 

federais, o que representa a ampliação de 40%, e de 148 campus para 321 

campus/unidades, crescimento de 117%”. Para Dourado (1997, p. 539) “a expansão 

efetiva-se, portanto, através de várias formas, combinadas, ou não, que resultam na 

ampliação de vagas através da consolidação de instituições já instaladas e da criação e 

da instalação de novas instituições de ensino”.  

De acordo com a Análise sobre a Expansão das Universidades Federais de 2003 a 

201244, documento caracterizado como Relatório da Comissão constituída pela Portaria 

nº 126/2012 do Ministério da Educação (BRASIL, 2012, p. 9), 

Concomitantemente ao período da interiorização e reestruturação, 

ocorreu a fase da integração regional e internacional com a 

criação de quatro universidades: Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS), que integra os estados fronteiriços da 

região Sul do Brasil; Universidade Federal do Oeste do Pará 

(Ufopa), que é a universidade da integração amazônica; 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), 

voltada para todos os países da América Latina; e Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(Unilab), cujo objetivo é a aproximação entre os países falantes 

da língua portuguesa em outros continentes, como África e Ásia. 

 

 Segundo dados do referido relatório, entre 2003 e 2010, houve um salto de 45 para 

59 universidades federais, representando uma ampliação de 31%. Evidencia o 

documento, o êxito dos programas de expansão do conjunto das universidades federais 

brasileiras, no período de 2003 a 2012; e em especial o crescimento propiciado pela 

implantação do Reuni. Indica um crescimento de aproximadamente 111% na oferta de 

vagas nos cursos de graduação presencial nas Ifes no período de 2003-2011, bem como 

uma ampliação superior a 520% nas matrículas nos cursos de graduação à distância. 

                                                             
44 “O Ministério da Educação, com o objetivo de dar conhecimento sobre os resultados dos diversos 

processos de expansão ocorridos nos últimos dez anos, instituiu a comissão incumbida de acompanhar as 

ações do ministério, com vistas à consolidação dos programas de expansão das universidades federais, e de 

tratar dos assuntos estudantis correlatos ao tema, mediante a publicação da Portaria nº 126, de 19 de julho 

de 2012; e nº 148, de 19 de setembro de 2012, composta por dois representantes da Associação de Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), dois representantes da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), dois representantes da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e dois 

representantes da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu)”. (BRASIL, 2012, p. 
6).  
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A comissão ressalta que o governo ampliou consideravelmente os Recursos 

Orçamentários do Programa de Expansão 2005-2012 e aponta um crescimento global do 

quantitativo de docentes nas Ifes de aproximadamente 44% , no período de 2003-2012, 

assim como  evolução de servidores docentes ativos por titulação com grande destaque 

para o aumento de mais de 35% de doutores. O número físico e em metros quadrados dos 

novos espaços acadêmicos e administrativos foram ampliados perfazendo um total de 

1.588 obras concluídas, isto é, 3.065.735,17m². 

 Além dos programas já mencionados, vale destacar ainda o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil (Pnaes), criado pelo Decreto nº 7.234, de 2007, com os objetivos 

de: promover a permanência dos jovens na educação superior pública, viabilizar a 

igualdade de oportunidades entre todos estudantes e contribuir para a promoção da 

inclusão social pela educação.  

 A comissão afirma que os reflexos do Pnaes têm uma relação direta com a 

dimensão pedagógica, principalmente pelo fato dos seus recursos darem apoio essenciais 

ao êxito escolar, principalmente para os estudantes de baixa renda. 

 É possível destacar, a partir do relatório da Comissão de Avaliação, três dimensões 

da expansão: política, pedagógica e de infraestrutura. Na dimensão política, a comissão 

aponta que foi atingido o cumprimento do objetivo de maior democratização do acesso 

consolidado com o aumento de mais de 100% no número de vagas de graduação 

presencial ofertadas nas universidades federais e a criação de 14 novas universidades e 

173 novos campus universitários. Destaca ainda a importância da interiorização do ensino 

por meio das novas universidades e campus universitários possibilitando aos estudantes 

que vivem fora dos grandes centros urbanos, onde se inseriam quase que exclusivamente 

as Ifes, a oportunidade de estudos universitários. 

 Na dimensão pedagógica, a comissão afirma que o Reuni estimulou a mudança de 

paradigmas ao possibilitar a organização de novos arranjos curriculares, com destaque 

para os bacharelados interdisciplinares implantados em 15 universidades. Há reflexos de 

mudanças na gestão das Ifes, porém de forma tímida. A ampliação do número de 

professores e técnicos trouxe resultados qualitativos, seja pela melhoria da qualificação 

dos professores para o ensino, seja pela possibilidade de ampliação da participação dos 

estudantes em projetos de pesquisa e extensão.  

Na dimensão de infraestrutura, há compreensão de que houve melhoria nas 

condições para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Os dados do 
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relatório confirmam os investimentos nas universidades, na ordem de quase 10 bilhões de 

reais entre custeio e investimento.  

A comissão, após o diagnóstico realizado das universidades federais, 

considerando a opinião dos reitores e estudantes, conclui que “a expansão das 

universidades federais, ocorrida nos últimos 10 anos, foi, sem dúvida alguma, uma das 

mais importantes políticas públicas do governo federal para o país”. (BRASIL, 2012, p. 

38). Entretanto, apesar de todos os avanços, há a compreensão de que o governo precisa 

continuar investindo nas universidades e institutos federais, na busca não só da 

continuidade do processo de expansão de vagas, mas também de uma qualidade 

referenciada por novos paradigmas curriculares.  

Para Saviani (2010), durante o governo Lula foi retomado certo nível de 

investimento nas universidades federais promovendo a expansão de vagas, a criação de 

novas instituições e a abertura de novos campus. No entanto, deu-se continuidade ao 

estímulo à iniciativa privada por meio de recursos do governo federal no Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), destinado à compra de vagas em instituições 

superiores privadas.  

De modo geral o sistema de educação superior público apresentou certa expansão 

no período analisado, no entanto essa não foi suficiente para reverter o quadro de 

privatização desse nível de ensino no Brasil. 

Em relação a expansão, observa-se a importância dos programas que visaram  

ampliar o alunado nas Ifes. No entanto, preocupações no entorno do Programa Reuni se 

voltam principalmente para a manutenção da qualidade desse nível de ensino. Nesse 

sentido, Arruda (2011, p. 506), destaca que: 

Manifestações de resistência e de antagonismos ao REUNI foram 

expressas por grupos estudantis e sindicatos docentes dentro das 

universidades federais. Para eles, o REUNI aponta para a 

massificação das universidades federais, não por ampliar o 

número de vagas nas universidades, mas por prever a elevação da 

taxa de conclusão média para noventa por cento e o aumento da 

relação aluno professor na graduação (18 por 1). Desse modo, os 

discursos dos estudantes e dos sindicatos apontam críticas ao 

programa que, embora marcadas pelas diferenças discursivas, 

destacam como questão central a disputa de projetos políticos. 

  

 O Reuni teve adesão de todas as universidades federais brasileiras, fomentando a 

expansão da educação superior pública. Mas, Segundo MARIZ (2007, p. 1), a meta de 
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elevação da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa 

por cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para 

dezoito é preocupante: 

  

 O autor relata que aumentar a oferta de vagas no ensino superior e ampliar as 

políticas de inclusão e assistência estudantil são objetivos que exigem significativo 

investimento, não sendo um alvo possível de se atingir apenas com melhor 

aproveitamento da estrutura física e os recursos humanos existentes. 

Podemos afirmar que, apesar das convergências presentes na política de educação 

superior nos governos Lula e Dilma e a expansão geradas por essa continuidade, 

permanecem as tensões acerca da equidade e da qualidade da educação superior, o que se 

constituem, a nosso ver, nas duas grandes questões relativas ao Ensino Superior Brasileiro 

presentes no atual PNE. 

 

Considerações sobre as possibilidades e limites da Meta 12 do PNE 

Dados do Tribunal de Contas da União, apresentados em 2015, indicam que o 

Ensino Superior consume mais de 40% dos recursos da União destinados à Educação, 

com crescimento superior a 45% relativamente aos anos de 2010 e 2013.  Para o órgão,  

“O cumprimento da Meta 12 do PNE representará um impacto relevante nos gastos 

federais com ensino superior nos próximos anos.” (BRASIL, 2014, p. 30). Portanto, não 

obstante a meta 12 do PNE possa ser considerada uma proposição que busque colocar o 

Brasil em melhor situação no que se refere ao ensino superior, sua exequibilidade 

demandará, certamente, recursos orçamentários adicionais. 

 SOUZA (2014) assevera que:  

... em que pese o fato de o novo PNE assentar- se apenas em vinte 

decisões – distintamente do primeiro plano, que veio a ser 

constituído por 295 –, no cômputo geral continuam a vigorar os 

desafios relativos à universalização do conjunto de etapas e 

modalidades da educação básica, articuladamente à melhoria da 

sua qualidade; à ampliação, igualmente, da oferta com qualidade 

do ensino superior, incluindo-se o  segmento de pós-graduação; 

passando pela qualificação e valorização dos profissionais da 

educação e culminando tanto no asseguramento de condições 

para a efetivação da gestão democrática quanto na ampliação do 

investimento público em educação, agora para os almejados 10% 

do PIB. (2014, p. 162) 
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Para CASTRO & CARVALHO (2013), o atingimento das metas do PNE, exige 

que seja alterada a estrutura de financiamento da educação.  Advertem que, mesmo com 

o aumento de gastos registrado nos últimos anos, esses valores somente acompanharam 

o crescimento da economia brasileira. Apontam que os vários desafios a serem vencidos 

para a real melhoria das condições educacionais brasileiras, e o atingimento das metas do 

atual PNE, exigem maior aporte de recursos destinados à Educação. 

Nesse sentido, propõem três cenários para o incremento dos recursos nos quais 

são considerados tributos, as rendas do pré-sal, a “folga fiscal”, outras fontes não 

originárias de tributos e, ainda, “melhorias de gestão e controle social dos gastos públicos. 

Para os autores, a combinação dos diferentes cenários pode levar a uma elevação de 

investimentos na Educação na ordem de 7,0 a 11,0% do PIB. Porém, reconhecem a grande 

dificuldade da adoção das alternativas apontadas e indicam sua viabilidade vinculada à 

expressiva melhoria no planejamento das ações educacionais e na formatação de um 

Sistema Nacional de Educação que possibilitaria maior sinergia entre o governo federal, 

estados e municípios.  

Outra opção que se mostra para o incremento dos recursos para a Educação diz 

respeito ao uso do dinheiro que se destina para o pagamento dos juros da dívida pública.  

Relativamente ao Orçamento Federal para 2015, assim se manifesta Cornelli 

(2015): 

O Orçamento Federal proposto pelo Executivo para este ano 

reserva R$ 1,356 trilhão para os gastos com a dívida pública, o 

que corresponde a 47% de tudo que o país vai arrecadar com 

tributos, privatizações e emissão de novos títulos, entre outras 

rendas. Já neste início, antes mesmo da aprovação do orçamento 

pelo Congresso, todas as áreas sofreram um corte linear 

preliminar e, após a aprovação do orçamento novo decreto irá 

contingenciar ainda mais recursos de todas as pastas, exceto da 

dívida, dentro da lógica do ajuste fiscal. Por meio de decreto, no 

dia 8 de março, bloqueou R$ 22,7 bilhões para os ministérios e 

secretarias especiais. O ministério da Educação responde pela 

maior parte do montante afetado, com o equivalente a R$ 7 

bilhões anuais, o que corresponde a 31% do total de cortes. (p. 1) 

 

Auditar e buscar alternativas para o gasto anual com a dívida pública, alterando a 

lógica de destinação de quase metade da arrecadação de recursos para o pagamento dos 

juros seria uma forma da Educação ganhar aporte de recursos que permitiria a execução 
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não somente da meta 12 como de muitas outras previstas no PNE (2014-2024). Mas, esse 

é um tema sobre o qual pretendemos nos debruçar em pesquisas futuras. 
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Resumo 

Esse trabalho apresenta uma análise das políticas de produtividade na Educação, 

abordando particularmente a permanência desse ideário no Plano Nacional de Educação 

2014-2024, assim como sua materialidade no Termo de Metas e Compromissos 

MEC/Institutos Federais. Esse acordo foi proposto pelo Governo Federal aos Institutos 

Federais de Educação Ciência e Tecnologia sob a justificativa da necessidade de criação 

de condições materiais que permitissem a expansão da Rede de Educação Profissional e 

Tecnológica, proposta que materializa em ação o ideário da produtividade nos espaços 

escolares.  O artigo, construído na perspectiva de apresentação de um trabalho ainda 

inconcluso, reflete estudos e pesquisas feitos no percurso de especialização em Gestão 

Pública, realizada na ENAP/IFPR, completados agora no Doutoramento em Políticas 

Públicas realizado na Universidade Nove de Julho em São Paulo, sob orientação do 

Professor Antonio Neves Duarte Teodoro. Para alcançar a peculiaridade e subjetividade 

do fenômeno buscamos como fundamentação teórica a  “policy cycle approach”, ou 

“abordagem do ciclo de políticas”. Essa abordagem, formulada pelo sociólogo inglês 

Stephen Ball e seus colaboradores, se aplica nos estudos sobre políticas sociais e 

educacionais, permitindo compreender melhor seu percurso e resultados. 

Palavras-chave:  plano nacional de educação, produtividade e políticas 

educacionais. 
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 Apresentação 

Esse trabalho resume uma análise da política de produtividade aplicada à rede de 

Educação Profissional e Tecnológica, assim como sua presença no atual Plano Nacional 

de Educação (PNE 2014-2014). A análise da aplicação dessa política na Rede de 

Educação Profissional e Tecnológica é feita a partir do Termo de Metas e Compromissos 

MEC/Institutos Federais, acordo proposto pelo Governo Federal aos Institutos Federais 

de Educação Ciência e Tecnologia sob a justificativa da necessidade de criação de 

condições materiais que permitissem a expansão da Rede de Educação Profissional e 

Tecnológica. Relativamente à sua presença no PNE 2014-2024, são analisadas as metas 

e estratégias que tratam dessa temática. 

O trabalho foi construído na perspectiva de apresentação de um trabalho ainda 

inconcluso. Parte dele reflete estudos e pesquisas feitos no percurso de especialização em 

Gestão Pública e que estão sendo completados no Doutoramento em Políticas Públicas, 

que está sendo realizado na Universidade Nove de Julho em São Paulo. 

Para alcançar a peculiaridade e subjetividade do fenômeno que se situa no âmbito 

das políticas educacionais buscamos uma fundamentação teórica que, segundo Carvalho, 

2014, “articula as dimensões da intervenção da autoridade pública e dos actores sociais 

em contextos de acção concretos, por oposição a uma perspectiva orientada para uma 

compreensão das políticas através da análise da intervenção legislativa e doutrinária da 

autoridade pública”. Essa opção teórico-metodológica, segundo o autor, “... pode bem 

ser percebida como uma linha de força constituinte de um “regime” (epistemológico e 

teórico) nos/para os estudos sobre políticas educativas.” (p. 86). 

Trata-se de uma abordagem denominada “policy cycle approach” ou “abordagem 

do ciclo de políticas”. Mainardes, 2006, explicita que “Essa abordagem foi formulada 

pelo sociólogo inglês Stephen Ball e por colaboradores (Bowe; Ball; Gold, 1992; Ball, 

1994a) e vem sendo utilizada em diferentes países como um referencial para analisar a 

trajetória de políticas sociais e educacionais (...)” (p.48) 

Como objetivo geral, esse artigo busca ampliar as discussões sobre a política de 

produtividade na Educação. Seus objetivos específicos são a análise do Termo de Acordo 

de Metas e Compromissos MEC/IFEs, construindo assim, ainda que de forma provisória, 

uma resposta sobre as possibilidades e limites dessa ação e  também da presença dessa 
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política no atual Plano Nacional de Educação que, a nosso ver, representa a última palavra 

em termos de planejamento e rumos da Educação Nacional. 

 

Notas sobre a política de produtividade na Educação 

Rompendo com os ideais iluministas, as políticas educacionais, especialmente a 

partir dos anos sessenta do século XX, passam a ser orientadas por uma concepção 

produtivista, sendo a Educação tomada como um serviço que se presta a atender, de forma 

mediata, ao desenvolvimento econômico e as demandas do capitalismo. No Brasil, essa 

concepção produtivista resistiu a todos seus detratores e avançou, significativamente, ao 

final dos anos 1980 e nos anos de 1990 do século XX. (Frigoto, 2001; Saviani, 2004). 

Acerca das raízes que se escondem sob as políticas neoliberais que chegam nos 

espaços escolares, assim se manifesta Frigoto, 1995: 

 À perspectiva fragmentária do mercado (...) junta-se o 

estilhaçamento dos processos educativos e de conhecimentos 

veiculados pelas estruturas pós-modernistas que reificam a 

particularidade, o subjetivismo, o local, o dialeto, o capilar, o 

fortuito, o acaso. Nega-se não só a força estrutural, mas a 

possibilidade de espaços de construção de universalidade, no 

conhecimento, na cultura, na política, etc. (p.86) 

 

A nova configuração que se impõe à educação brasileira responde à macro 

orientação política em nível mundial e nacional, o chamado neoliberalismo. Esse 

pensamento refletido nas políticas nacionais traz ao cenário educacional brasileiro 

diversas reformas e medidas que visam, entre tantos outros aspectos, aumentar a oferta 

de matrículas  e melhorar os resultados. Para a consecução desses objetivos se destacam 

ações que buscam  elevar, monitorar  e avaliar a produtividade das escolas. 

Ball, 2001, alerta para o impacto negativo do ‘estado avaliador’ na Educação: 

...   o estado promove também um novo quadro ético e um modo 

geral de regulação, uma regulação auto-regulada muito mais 

“autônoma”, que, no entanto, permite e legitima a disseminação 

da forma da mercadoria, pois exige que nos mercantilizemos e 

façamos o mesmo com nossas produções acadêmicas. (..) uma 

nova “configuração reguladora” ou “um modo particular de 



564 

 

coerência social”, uma forma historicamente distinta de 

organização laboral. (..) (p. 112) 
 

O Termo de Metas e Compromissos MEC/Institutos Federais  

   A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem sua 

origem no ano de 1909 do século XX com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices. 

Voltadas para os ‘desprovidos da sorte’ essas escolas tinham por objetivo profissionalizar 

rudimentarmente crianças em situação de risco social. Mas, paulatinamente elas foram se 

transformando em instituições de grande reconhecimento na formação de nível 

secundário, chegando atualmente a todos os níveis de escolarização, especialmente com 

a transformação das escolas em institutos de educação superior, o que ocorreu por meio 

da Lei no 11.892 de 29 de dezembro de 2008.  

Como pode ser observado na tabela 1, compõem a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica atualmente mais de 500 instituições, espalhadas por todos os 

estados brasileiros. Uma Rede complexa tanto na sua composição quanto na diversidade 

de cursos, modalidades de ensino e estruturas curriculares, formando desde operários 

qualificados até pós-graduados. 

  

Tabela 1 – Número de escolas da Rede de Educação Profissional e Tecnológica 

 

 

                   Fonte: Ministério da Educação (março de 2015) 
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O Termo de Acordo de Metas e Compromissos MEC/IFEs busca uma maior 

produtividade das escolas da Rede Federal. A proposta estabelece até 2022 as instituições 

alcancem e/ou mantenham metas de ocupação das vagas, número de concluintes, relação 

professor/aluno, percentuais de matrículas, etc. Prevê a proposta o financiamento dessas 

ações, com investimento vultoso de recursos públicos e de impacto determinante nas 

escolas da Rede. 

Por um lado, esse acordo se configura como um instrumento por meio do qual o 

Ministério da Educação materializa a política do governo federal de expansão da 

educação profissional e tecnológica, o que pode ser entendida como uma ação altamente 

progressista do ponto de vista de interiorização do padrão consagrado das escolas da Rede 

Federal. Mas, por outro, ainda que qualquer avaliação sobre o impacto do resultado desse 

acordo não possa ser concluída antes da sua consecução total e sem que sejam 

considerados tanto os resultados estatísticos quanto a visão que se produziu entre os 

gestores, professores e técnicos existe um ponto essencial dessa proposta que merece ser 

destacado e que diz respeito à forma como ela foi e está sendo debatido no interior das 

escolas. 

Para Araujo et alli, 2015, um dos pontos negativos na determinação prevista no 

Acordo de Metas e Compromissos diz respeito à distância entre o que foi pactuado entre 

a administração das instituições da Rede Federal o Ministério da Educação e a sua 

efetivação na cotidianidade das escolas: 

... este acordo foi assinado entre o Ministro da Educação e os 

Reitores dos IFs e quem efetivamente executa as metas são os 

Diretores Gerais dos campi, através do trabalho efetivo dos 

professores e servidores técnico-administrativos para ampliar o 

número de alunos matriculados, melhorar significativamente as 

taxas de aprovação e de aumentar a participação dos alunos que 

são a parte principal de todo o acordo. Os Reitores estão muito 

distantes de onde se dará o cumprimento do acordo de metas. 

Como fazer para que os integrantes do processo se sintam co-

responsáveis em alcançar estes objetivos? (p. 8) 
 

Referindo- se ao livro Reforming education and changing schools, publicado em 

1992, por  Bowe & Ball, Mainardes, 2006,  afirma: 
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Os autores consideram que os profissionais que atuam nas escolas 

não são totalmente excluídos dos processos de formulação ou 

implementação de políticas e usam os dois estilos de textos 

considerados por Roland Barthes (writerly e readerly) para 

distinguir em que medida os profissionais que atuam na escola 

são envolvidos nas políticas. Um texto readerly (ou prescritivo) 

limita o envolvimento do leitor ao passo que um texto writerly 

(ou escrevível) convida o leitor a ser co-autor do texto, 

encorajando-o a participar mais ativamente na interpretação do 

texto. Um texto readerly limita a produção de sentidos pelo leitor 

que assume um papel de “consumidor inerte” (Hawkes, 1977, p. 

114). Em contraste, um texto writerly envolve o leitor como co-

produtor, como um intérprete criativo. O leitor é convidado a 

preencher as lacunas do texto. (p. 50) 
 

Para Motta, 2003, a participação é um processo decorrente de valores 

democráticos. Ou seja, que as comunidades e sujeitos sociais, por menores ou em menor 

número que sejam devem ter suas vontades e valores levados em conta. Nesse sentido, 

aponta que as mudanças na educação são um assunto de todos. [...]  de uma forma mais 

geral, educadores e educandos são [...]  todos os membros de uma sociedade. Por essa 

razão a comunidade não pode deixar de participar, a menos que, suicidamente, ela opte 

pela não educação, pela estagnação, pela repetição, pelo retrocesso. (p.373). 

Ainda que, como já indicamos anteriormente, o sentimento dos trabalhadores da 

Rede de Educação Profissional e Tecnológica acerca do Acordo de Metas e 

Compromissos MEC-IFEs só poderá ser captado por meio de entrevistas ou outros 

instrumentos que possam fazer emergir essa realidade, existem indícios de que eles não 

se sentem protagonistas dessa proposta, o que poderá ser um grande entrave para a sua 

perspectiva de sucesso.  

Adicionalmente à problemática da não participação dos atores escolares nas suas 

definições, a busca de maior produtividade educacional, via de regra, apresenta como 

outro fator determinante para seu insucesso a desconsideração à pluralidade das 

instituições educativas e das pessoas que são por elas atendidas. Para SOUZA & 

OLIVEIRA, 2003, “... pressupõe-se a aceitação da desigualdade como condição mesma 

de produção de qualidade, pois sendo diferentes e diversificadas as condições dos 

sistemas e unidades escolares estaríamos caminhando na direção de intensificar os 

processos de segregação e seleção educacional e social.” (p.890). 
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Referindo-se às reformas que foram realizadas na Educação Estadual Paulista, 

MARTINS, 2003, ressalta:  

... Novidade seria se a legislação indicasse a possibilidade de 

exercício efetivo de autonomia das escolas, respeitando o 

conceito da perspectiva filosófica e política. Dessa forma, o 

conjunto normativo deveria preconizar a instauração de conselhos 

gestores com mandato revogável; a liberdade das escolas para 

gerenciar recursos próprios e aplicá-los em suas prioridades; a 

possibilidade de elaborar suas normas regimentais, a partir de um 

documento norteador da organização político pedagógica da rede 

de escolas; a ampliação dos procedimentos da avaliação externa 

realizada sobre a rede de escolas, incluindo-se procedimentos de 

auto-avaliação. 

No entanto, na teoria e tampouco na prática não é isso o que vem 

ocorrendo (...). A avaliação externa realizada sobre o desempenho 

das escolas – a despeito de sua legitimidade como prerrogativa 

política de aferição dos usos feitos dos recursos públicos – parece 

não captar essa complexidade e tampouco suas características 

qualitativas, isto é, sua cultura, seus valores, a interação e os 

conflitos entre os pares e entre estes e a comunidade.” (pp 

543/544). 

 

Parece-nos que esse entendimento de que as instituições se constituem como 

espaços delimitados por uma fôrma que as configura e que, além do mesmo formato, têm 

a mesma possibilidade de atingirem metas e compromissos que são comuns, permanece 

nas proposições relativas à produtividade que estão presentes no Plano Nacional de 

Educação 2014-2024, do que trataremos na sequência desse trabalho.  

 

As metas de produtividade no Plano Nacional de Educação 2014- 2024. 

 Cumprindo ao que determina o artigo 214 da Constituição Federal do Brasil, foi 

aprovado, por meio da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, um novo Plano Nacional 

de Educação, cuja vigência deverá se estender até 2024. O referido plano se mostra 

bastante ambicioso em suas diretrizes, a saber: erradicar o analfabetismo, universalizar o 

atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, promover a cidadania, 

erradicar a discriminação, nas suas diferentes formas; melhorar a qualidade da educação; 

formar para o trabalho e para a cidadania, enfatizando os valores morais e éticos da 

sociedade; promover a gestão democrática da educação púbica e a formação humanística, 
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científica, cultural e tecnológica; estabelecer meta de destinação de recursos do PIB para 

a educação que garanta a expansão com qualidade e equidade; valorizar os profissionais 

que atuam na educação e promover os princípios de respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

São indicadas, no PNE 2014-2024 vinte metas a serem alcançadas, assim como as 

estratégias que deverão ser efetivadas para o seu alcance.  Não obstante existam diversas 

possibilidades de análise desse Plano, dado o objetivo desse trabalho e a proximidade 

com o nosso objeto de estudo, analisaremos somente as metas de número onze a quatorze, 

que tratam, mais especificadamente, da questão da produtividade. 

A meta onze, que diz respeito á Educação Profissional, estabelece: “Triplicar as 

matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 

oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.” Segundo dados do 

Ministério da Educação45, o número atual de matrículas na Educação Profissional é de 

1.741.528, devendo chegar a 5.224.584 em 2024.  Pode-se observar que se trata de uma 

meta ambiciosa e que vai exigir, além de grandes investimentos, um monitoramento 

efetivo das possibilidades de crescimento institucional.  

Para o atingimento da meta são indicadas, entre outras, as estratégias que 

propõem: “institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional 

(...);”; “elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio 

na Rede Federal (...) para 90% (noventa por 45 cento) e elevar, nos cursos presenciais, a 

relação de alunos(as) por professor para 20 (vinte)”.  

Considerando-se que a relação professor/aluno em 2013 é de 12,9 alunos por 

professor e que a meta de 2024 é de elevar essa relação para 20 alunos por professor , 

certamente será necessário, além do aumento do número de matrículas, maior número de 

professores. Embora não exista estimativa numérica do acréscimo docente, se 

considerarmos o crescimento previsto para a rede pública, certamente esse número deverá 

ser bastante significativo, importando em um aumento também significativo no volume 

de recursos de pessoal. 

                                                             
45 Os números relativos à situação atual e metas do PNE são os constantes no site  
http://www.observatoriodopne.org.br 



569 

 

A Meta 12, que trata do ensino superior, prevê “elevar a taxa bruta de matrícu la 

na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e 

três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público.”.  Dados de 2013 indicam que a taxa bruta de matrículas 

na Educação Superior, na faixa etária prevista na meta 12 é de 32,30% e a taxa liquida é 

de 16,5%.  O aumento desse percentual demandará um grande incremento de matrículas 

iniciais, cujo percentual em 2013 foi de 13,1%. 

Para alcançar os percentuais previstos na Meta 12, são estabelecidas, entre outras, 

estratégias de otimização e expansão, a saber:  “ otimizar a capacidade instalada das 

instituições públicas de educação superior, (...)”; “elevar (...) a taxa de conclusão média 

dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90%  (...) elevar a 

relação de estudantes por professor(a) para 18 (dezoito)”; “reestruturar os procedimentos 

(...) na área de avaliação, regulação e supervisão (...)”. Trata-se de uma indicação clara 

de que as instituições terão que perseguir percentuais de produtividade para que a meta 

do PNE seja atingida.  

A meta 13, que estabelece  “elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 

proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no 

mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.”, parece ser bastante exequível se 

considerarmos que, considerado o ano de 2013, o percentual de mestres e doutores é de 

72,7 e de doutores 33%.   

Porém, algumas das estratégias indicadas para o alcance da meta não parecem 

estar muito sintonizadas com o que nela se propõe, estando muito mais relacionadas com 

as políticas de produtividade. Vejamos:  

13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e 

supervisão; 50 13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes - ENADE, de modo a ampliar o 

quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito 

à aprendizagem resultante da graduação;  



570 

 

13.3) induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições 

de educação superior, fortalecendo a participação das comissões 

próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente;  

13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia 

e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de 

avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e 

necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir 

aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a 

conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos(as), 

combinando formação geral e específica com a prática didática, 

além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e 

as necessidades das pessoas com deficiência;  

13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades, 

direcionando sua atividade, de modo que realizem, efetivamente, 

pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-

graduação stricto sensu;  

13.6) substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

- ENADE aplicado ao final do primeiro ano do curso de 

graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a fim 

de apurar o valor agregado dos cursos de graduação;  

(...) 

13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos 

de graduação presenciais nas universidades públicas, de modo a 

atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições privadas, 75% 

(setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos 

resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, 

pelo menos 60% (sessenta por cento) dos estudantes apresentem 

desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) 

no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, 

no último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por 

cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada 

área de formação profissional; 

 

A Meta 14 prevê “elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 

stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 

25.000 (vinte e cinco mil) doutores.”. Se, por um lado, ela pode ser considerada como 

uma das ações de produtividade, pois apresenta uma previsão de elevação do número de 

mestres e doutores, por outro, suas estratégias não indicam nenhuma ação de controle 
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específica e, por esse motivo, não destacamos as suas estratégias. Trata-se, a nosso ver, 

muito mais uma contradição do PNE. 

Ainda que as ações que serão desenvolvidas para a efetivação das estratégias 

previstas no PNE não estejam claras, elas indicam que a continuidade do modelo de busca 

do aumento de produtividade que vem sendo aplicado na educação nacional em que a 

definição da melhoria se dá em termos de aumento quantitativo, sem que sejam 

consideradas as especificidades e peculiaridades das instituições.  

 

Algumas considerações sobre as políticas de produtividade na Educação, as metas 

do PNE 2014-2014 e o Acordo de Metas e Compromissos MEC-IFEs 

Ainda que as ações que deverão dar concretude ao PNE ainda não estejam 

claramente delineadas, as metas e estratégias de produtividade de que tratamos nesse 

trabalho, salvo a adoção de métodos e modelos alternativos aos que estão em prática no 

Brasil hoje, deverão seguir o padrão adotado no desenvolvimento e implantação do 

Acordo de Metas e Compromissos MEC-IFEs, o que poderá levá-las a apresentarem, na 

sua consecução,  os mesmos problemas que nele se registram.  

Embora ainda não tenha sido plenamente executado, o Acordo de Metas e 

Compromissos MEC-IFEs, proposta que materializa em ação o ideário da produtividade 

nos espaços escolares, já apresenta sinais de falhas na sua implementação, posto que se 

trata de uma formatação singular aplicada a instituições que, mesmo pertencentes à 

mesma rede, possuem características diferenciadas não alcançadas pela avaliação 

quantitativa prevista no Acordo. Complementarmente ao problema do não alcance 

daquilo que as escolas têm particularmente, evidencia-se um distanciamento entre a 

formulação do Acordo e os atores escolares, responsáveis, em grande parte, pelo seu 

sucesso ou fracasso. 

Mainardes, 2006, referindo-se ás ideias de Ball e Bowe (BOWE et al, 1992), 

presentes na “abordagem do ciclo de políticas”46 afirma: 

                                                             
46 Para maior conhecimento a respeito da “Abordagem do Ciclo de Políticas” ou “The Policy Cycle 
Approach” ver, entre outros estudos, STEPHEN J. Ball & MAINARDES Jefferson (Org.) Políticas 
Educacionais: Questões e Dilemas São Paulo: Cortez, 2011. 
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...  o contexto da prática é o lugar onde a política é sujeita à 

interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e 

conseqüências que podem representar mudanças e 

transformações significativas na política original. Para estes 

autores, o ponto chave é que as políticas não são simplesmente 

‘implementadas’ dentro desta arena (contexto da prática), mas são 

sujeitas à interpretação e então ‘recriadas. 

(...)  

... portanto, (...) professores e demais profissionais exercem um 

papel ativo no processo de interpretação e reinterpretação das 

políticas educacionais e, desta forma, o que eles pensam e 

acreditam têm implicações para o processo de implementação das 

políticas. (p. 98) 

 

Claro está, nos parece, que a discussão sobre as políticas de produtividade 

presentes no cenário educacional brasileiro, carece de muitas análises que possam, tanto 

desmascarar o seu caráter homogeneizado, que enfraquece o alcance avaliativo da 

realidade produzida em cada instituição, tanto seu sentido antidemocrático, posto que a 

formulação da política obedeça a uma lógica de não inclusão das crenças, valores e 

possibilidades daqueles que, de fato, executam as suas ações.  

Esse movimento de análise demanda, além do aprofundamento teórico e de rigor 

metodológico das pesquisas, momentos de efervescência das ideias, como as discussões 

nos grupos de pesquisa e eventos, como o que vem ocorrendo, concomitante com outros 

espaços, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho – 

PPGE. 

Esperamos, portanto, que o aprofundamento dessa pesquisa, parcialmente exposta 

nesse trabalho,  possa contribuir, tanto para a um maior conhecimento das políticas de 

produtividade na Educação Nacional, como para a consolidação dessa área no PPGE. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objeto uma política de ação afirmativa na educação 

brasileira: a Lei 10.639/03. Para Gomes (2001) ações afirmativas são medidas especiais 

de políticas privadas e públicas, pressupõem reparação histórica de desigualdades e 

desvantagens acumuladas e vivenciadas por grupo étnico, racial, de gênero entre outros. 

A referida Lei foi aprovada em 2003, introduziu a obrigatoriedade na educação básica, a 

História da África, dos Afro-brasileiros e a luta dos negros no Brasil. Nos últimos anos 

muito se tem discutido sobre a aplicabilidade da Lei, mas o tema não se esgota, uma vez 

que o parágrafo III do Art. 2º do atual Plano Nacional de Educação (PNE) tem como 

diretriz “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação” acredita-se que a Lei em 

questão é um instrumento para a superação da discriminação racial. Essa pesquisa tem 

por objetivo analisar as opiniões de alunos do ensino médio de uma escola pública da 

periferia de São Paulo, averiguando se para eles, a partir da introdução da Lei 10.639/03 

houve diminuição do racismo em nossa sociedade. No desenvolvimento da análise 

procurar-se-á responder como as ações pautadas na Lei podem contribuir para valorização 

da população negra, enfatizando sua história na sociedade brasileira, assim como, a de 

seus ancestrais, contribuindo para formação de uma identidade negra e, como essa 

valorização contribuirá para a diminuição da desigualdade racial e do racismo em nossa 

sociedade. Como metodologia, utilizou-se pesquisa bibliográfica e entrevistas realizadas 

com alunos do ensino médio, estudantes de uma escola pública estadual, da Zona Leste, 

da cidade de São Paulo. O referencial teórico está pautado em Munanga, Freire, 

Guimaraes, Gomes, entre outros.  

Palavras-Chave: Politica de Ação Afirmativa, A Lei 10.639/03, Identidade Negra. 
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Introdução 

Ao pensar na história de uma das parcelas da população brasileira, a história do 

negro47 (africano, afro-brasileiro) em que ela era minimamente lembrada, e quando 

ocorria, costumava ser de forma pejorativa e estereotipada. História essa contada pelo 

olhar de quem colonizou. Ao pensar nas recordações que tenho, quando na infância, de 

saber que era descendente de negros que vieram da África, amarrados como se fossem 

animais acorrentados e, que pelos portugueses foram comprados, como mercadorias, para 

serem escravos no Brasil.  

É sabido que a introdução da Lei Federal 10.639/03 na educação brasileira nos 

níveis de ensino fundamental e médio, uma vez que já se passaram mais de uma década 

de sua obrigatoriedade. Porém o tema não se esgota, apesar de nos últimos anos muito se 

tem discutido sobre sua aplicabilidade. 

O presente trabalho tem como objeto uma política de ação afirmativa na educação 

brasileira: a Lei 10.639/03, com o objetivo de analisar as opiniões de alunos do ensino 

médio de uma escola pública da periferia de São Paulo, averiguando se para eles, a partir 

da introdução da Lei 10.639/03 houve diminuição do racismo48 em nossa sociedade.  

No desenvolvimento da análise procurar-se-á responder como as ações pautadas 

na Lei podem contribuir para valorização da população negra49 (pretos e pardos) 

enfatizando sua história na sociedade brasileira, assim como, a de seus ancestrais, 

                                                             
47 Denominação genérica do indivíduo de pele escura e cabelo encarapinhado e, em especial, dos 

habitantes da África profunda e seus descendentes; descendente de africano, em qualquer grau de 

mestiçagem, desde que essa origem possa ser identificada pela aparência ou assumida pelo próprio 

indivíduo. (LOPES, 2013, p. 50). 
48 [...] é um comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes ódio, em relação a pessoas que 

possuem um pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como cor de pele, tipo de cabelo, 

formato dos olhos, etc. Ele é resultado da crença que existem raças ou tipos humanos superiores ou 

inferiores, a qual se tenta impor como única e verdadeira.  [...] Edson Borges, Carlos Alberto Medeiros, e 

Jacques d’ Adesky afirmam que o racismo é um comportamento social que está presente na história da 

humanidade e que se expressa de duas formas interligadas: a individual e a institucional. Na forma 
individual o racismo manifesta-se por meio de atos discriminatórios cometidos por indivíduos contra 

outros, podendo atingir níveis extremos de violência, como agressões, destruição de bens ou propriedades 

e assassinatos. [...] A forma institucional do racismo [...] implica nas práticas discriminatórias 

sistemáticas pelo Estado ou com seu apoio indireto. [...] com isolamento dos negros em determinados 

bairros, escolas, e empregos. [...] a perseguição sistemática e o extermínio físico (genocídio, limpeza 

étnica e tortura). (apud MUNANGA, 2006, p.179-180). 

49 Fonte: IBGE/PNAD. Elaboração: IPEA/DISOC. 
* a população negra é composta por pretos e pardos. 
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contribuindo para formação de uma identidade negra e, como essa valorização contribuirá 

para a diminuição da desigualdade racial e do racismo em nossa sociedade.  

Como metodologia, utilizou-se pesquisa bibliográfica e entrevistas realizadas com 

alunos do ensino médio, estudantes de uma escola pública estadual, da Zona Leste, da 

cidade de São Paulo. O referencial teórico está pautado em: Munanga; Freire; Guimaraes; 

Gomes; entre outros. 

Não será divulgado o nome da escola aonde foi realizada a entrevista, porque não 

se pediu autorização, aos dirigentes da escola, para a realização das entrevistas.  

Nem tão pouco será divulgado nome dos entrevistados, por se tratarem de alunos 

menores de 18 anos de idade. 

Para a composição desse artigo partiu-se das opiniões sobre o conceito de ação 

afirmativa com base na revisão das literaturas de alguns autores como: Moehlecke; 

Munanga; Guimarães; entre outros. O presente artigo está dividido em quatro partes 

sendo que: na primeira parte falar-se-á sobre a definição de ação afirmativa; na segunda 

parte a origem do termo, ação afirmativa; a terceira parte tratará de quando, o termo, ação 

afirmativa chegou ao Brasil, é interessante apontar que nas três primeiras partes, a “Ação 

Afirmativa” será abordada de modo simplificado; na quarta parte abordar-se-á a política 

de ação afirmativa na educação: a Lei 10.639/03 em que conterá as opiniões dos alunos 

de uma escola da periferia da cidade de São Paulo, como já citado acima.  

1-Definição de Ação Afirmativa  

O conceito de ação afirmativa é apresentado pelas bibliografias selecionadas a 

partir dos autores: Munanga; Guimarães; Moehlecke; entre outros, serão destacadas suas 

opiniões, sobre o conceito e seus objetivos, sendo vista como um meio para a diminuição, 

ou eliminação da desigualdade racial existente entre a população negra (preto e pardo) e 

branca. Em que ela é vista como garantia de maior igualdade de oportunidade, como 

forma de preparar os negros para o mercado de trabalho, entre outros, conforme será visto 

abaixo. Apesar da ciência de sua importância e de ser um tema inesgotável não nos 

alongaremos aqui, por não ser o objetivo deste artigo.  

Nas concepções de Munanga (2001, 2006) e Moehlecke (2002) ações afirmativas 

são conjuntos de políticas públicas ou privadas, de caráter obrigatório, facultativo, ou 
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voluntário, com objetivo de correção das desigualdades imposta historicamente, pela 

sociedade, a determinados grupos sociais/ ou raciais/ ou étnicos/ ou sexuais, entre outros. 

Visando para esses grupos tratamentos diferenciados, como forma de compensação nas 

desvantagens devido à situação vivida como vítimas do racismo e de formas outras de 

discriminação. E como afirma Gomes (2001) a pressuposição é que haja uma reparação 

histórica das desvantagens e das desigualdades que foram acumuladas e vivenciadas por 

grupo étnico ou racial. Então as ações afirmativas devem encarregar-se de: 

[...] nivelar as classes e grupos sociais, concedendo vantagens 

jurídicas quando há desníveis fáticos, ou seja, o desequilíbrio 

proporcionado no plano dos fatos seria compensado por um 

desequilíbrio no plano jurídico, tutelado pelo Estado [...]. O 

objetivo principal das ações afirmativas é minorar os efeitos da 

discriminação. (CECCHIN, 2006, p.330-334). 

 

 Ação Afirmativa é vista para Guimarães (2008, 2012) como qualquer política que 

tem como objetivo promover o acesso (permanência) à educação, ao emprego, aos 

serviços sociais em geral, de indivíduos pertencentes a grupos estigmatizados, sujeitos a 

preconceitos e discriminações, vista como forma de garantir maior igualdade e 

oportunidade, de uma vida melhor para essa população, ou grupos que sofrem 

discriminações e preconceitos, ela pode ser considerada como mecanismo de promoção 

da equidade e integração social.                                   

2- Origem do “Termo Ação Afirmativa”  

Munanga (2001, 2006), Moehlecke (2002) e Contins (2004) dizem que o “termo 

ação afirmativa” teve origem nos Estados Unidos, nos anos de 1960. É lá que se inicia 

sua aplicação, sendo sua finalidade favorecer aos os afros americanos participarem da 

sociedade, isto é, da dinâmica social crescente. 

 De acordo com Centro Feminista de Estudos e Assessoria, (1995), Estudos 

feministas (1996) (apud, MOEHLECKER, 2002) o “termo” ação afirmativa surge no 

contexto em que se iniciava a eliminação das leis segregacionistas, que vigoravam no 

país, e o movimento negro surgia como forças atuantes, com exigências de lei 

antissegregacionistas, exigindo que o Estado tivesse uma postura ativa de garantir aos 

negros melhores condições, de participação na sociedade. 
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  Como dizem Munanga (2001), o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, 

(1995) e os Estudos feministas (1996) (apud, MOEHLECKER, 2002), a ação afirmativa 

espalhou-se para vários países como: Europa Ocidental, Índia, Malásia, Austrália, 

Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros, desde a década de 1970. 

Tiveram variações de nomes como: Ação ou “Discriminação Positiva”, Programa de 

Ação para a Igualdade de Oportunidades.  

3- A chegada do “Termo Ação Afirmativa” no Brasil 

A chegada do termo ação afirmativa, no Brasil, segundo Moehlecke (2002) se dá 

no início século XXI a partir da Conferência de Durban na África do Sul em 2001. Época 

em que, diz Guimarães (2008) o Brasil teve de ceder às pressões da opinião pública 

mundial para que revertesse seu quadro de desigualdade racial. Se comprometendo em 

criar políticas de ação afirmativa, para que fossem diminuídas as diferenças raciais entre 

a população negra e branca. 

O Brasil se preparava para a III Conferência Mundial das Nações Unidas de 

Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia Correlatas, na África do Sul, 

Durban em 2001. Foram formadas propostas pela delegação brasileira, de ação 

afirmativa, para legitimar reparação para com a escravidão, e uma das propostas são, as 

cotas para negro (preto e pardo) de acesso às universidades, que foram introduzidas aos 

poucos em nosso país. Foram criados, também, programas voltados para os negros no 

Ministério da Saúde, Ministério da Educação, criação da Secretaria Especial de Promoção 

da Igualdade Racial.  

Segundo Moehlecke (2002) apesar do não uso do “termo ação afirmativa”, 

considera-se interessante apontar que, desde a década de 1980, Abdias do Nascimento50 

havia formulado um Projeto de Lei Compensatória para a população negra, como as cotas 

para o serviço público, incentivo às empresas privadas para se eliminar a discriminação 

racial, como também, a introdução da história das civilizações africanas e do africano no 

Brasil, entre outros, como também dizem Contins (2004) e Munanga (2006) que os 

                                                             
50 Político, artista e escritor brasileiro nascido em Franca, SP, em 1914, e faleceu aos 97 anos, no Rio de 

Janeiro.  Em 1944 fundou, no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro (TEN). A partir daí, até 

1968, organizou, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Conferência Nacional do Negro e o 10.º Congresso 

do Negro Brasileiro; fundou o dirigiu o jornal Quilombo e o Museu de Arte Negra. [...]. Na década de 
1980 fundou o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiro (Ipeafro). (LOPES, 2015 P.13). 
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surgimentos de reivindicações de cotas, principalmente para o acesso à educação superior 

são da década de 1980 com Abdias do Nascimento e pela luta do Movimento Negro.  

4- Opiniões de alunos sobre a Lei 10.639/03   

Nessa parte do artigo levou-se em consideração, como objetivo deste, as opiniões 

de seis alunos de uma escola da periferia da Zona Leste da cidade de São Paulo. Tendo-

se ciência de que essa pequena amostra, de maneira nenhuma, pode representar a opinião 

de todos os alunos que compõem a escola, nem se tem a pretensão de representar a opinião 

total dos estudantes das escolas de ensino fundamental e médio da sociedade brasileira. 

Para a aplicação das entrevistas aproveitou-se o final do terceiro bimestre ao 

explicar o conteúdo programático do tema racismo, na aula de Filosofia, posteriormente 

introduziu-se na aula a Lei 10.639/03, explicando-se se tratar de uma política de ação 

afirmativa. Primeiro, expôs-se a Lei, depois as questões. A questão relacionada à raça/cor 

baseou-se de acordo com a utilizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) como é utilizada nas pesquisas do censo, com ressalvas da nomenclatura 

“negra” que foi incluída, neste trabalho, ao lado da nomenclatura “preta”, por influência 

de um aluno ao dizer que não gosta da nomenclatura “preta”, para ele simboliza cor de 

coisas, objetos e não de pessoas. E foi acrescida a opção outras-especifique, para que o 

aluno se sentisse a vontade expressar sua auto identificação. 

Levou-se em consideração a resposta escrita integral, de cada aluno entrevistado, 

de acordo com as questões formuladas em um questionário simples contendo três 

questões, como se pode observar abaixo.  

A Lei Federal 10.639/03 incluiu no currículo oficial do ensino fundamental e 

médio a temática “História e Cultura Afro-Brasileira”.  O conteúdo programático a que 

se refere essa Lei inclui o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas 

pertinentes à História do Brasil. Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-

Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 

de Educação Artística e da Literatura e História Brasileira.  
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(a) Para você com a introdução da Lei 10.639/03 houve diminuição do racismo 

em nossa sociedade? Especifique o porquê da sua resposta. (b) Conhecer essa história e 

cultura tem alguma importância para você? Especifique o porquê da sua resposta. (c) Qual 

é a sua cor/ raça, preta/negra, parda, branca, indígena, amarela, outras-especifique.____, 

e a sua idade? 

Respostas do aluno número 1: 

(a) Sim, acredito que diminuiu mais sim, porque quando sabemos 

mais sobre a história dos nossos antepassados respeitamos e 

valorizamos mais eles e a nós mesmos, pois a cultura afro 

brasileira faz parte da cultura do nosso país, como qualquer outra 

cultura, de outros povos que aqui estão, e conhecê-la tem uma 

grande importância para mim, pois admiro muito a cultura afro 

brasileira. É uma pena que esses temas são abordados raramente, 

no máximo uma vez por ano, deveriam ser abordados mais vezes. 

(b) Sim, pois a cultura negra mostra o sofrimento e as lutas que 

os negros tiveram pela sua liberdade e por respeito é, que lutamos 

até hoje, mas de forma diferente, mostrando que somos capazes, 

e não somos diferentes de nenhuma forma pela nossa cor, temos 

que ter orgulho de nosso antepassado, pois somos deles 

descendentes. 

(c) Negra. K. F. 16 anos de idade. 

 

Respostas do aluno número 2: 

(a) Sim, acredito sim que diminuiu um pouco o racismo, porque 

se sabemos da história dos nossos antepassados, passamos a nos 

valorizar e nos sentimos mais valorizados. Porém acredito que 

ainda tem a necessidade para conscientizar muitas pessoas que 

vem de uma criação racista e, também ainda têm muitas barreiras 

para serem quebradas, pois o mundo ainda é racista. Esses temas 

são abordados, muito pouco, só estudamos esses temas quando 

chega perto do dia 20 de novembro, ou quando há feira cultural 

na escola que tem essa temática, eu acho que precisa falar mais 

sobre racismo, discriminação racial e preconceito racial na escola, 

mais vezes ao ano, para as pessoas aprenderem a não tratar 

ninguém dessas formas.  

(b) Sim, me trará conhecimento sobre cultura e história e, 

também, saberei mais sobre a história, tenho parentes negros, sou 

afrodescendente e gostaria de saber mais da história, porque todo 

o tipo de conhecimento é importante, porque nos faz se sentir 

valorizada ao ver a história dos nossos antepassados sendo 

conhecida por todos os brasileiros. 

(c) Parda. L. S. 16 anos de idade. 
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Respostas do aluno número 3: 

(a) É um tema pouco visto na escola, mesmo assim acho que 

diminuiu um pouco sim, porque acho que quando sabemos mais 

da história dos negros passamos a respeitar mais eles e as suas 

histórias também e, saber sobre a História e a Cultura Afro-

brasileira é muito bom, porque a gente passa a respeitar mais eles, 

porque é uma cultura diferente e, também por parte dos negros 

terem sofrido muito, sofreram e sofrem preconceito e racismo 

ainda, infelizmente. Saber a sua história é muito bom é uma 

maneira de respeitar e dá valor a eles. 

(b) Acho que sim, porque é uma história e cultura muito 

interessante, pois vou levar essa história para a vida toda. 

(c) Branca. S. K. 16 anos de idade. 
 

Respostas do aluno número 4: 

(a) Sim, acho que diminuiu sim, porque é importante saber sobre 

a história deles, de como eram julgados, como conseguiram seus 

direitos e de sua liberdade, é bom para a conscientização sobre a 

importância da cultura afro-brasileira e africana na nossa 

sociedade, pois formaram a cultura da nossa nação e isso 

contribui sim para respeitarmos a todos e diminuindo mais o 

racismo sim. 

(b) Sim, porque sabemos como foi difícil para o povo africano 

brasileiro ganhar seu espaço no meio da sociedade que era tanto 

racista, e devemos levar essas histórias como lição, para que não 

aconteça discriminação nem racismo mais, nem atualmente nem 

no futuro. 

(c) Branca. M. S. 16 anos de idade. 

Respostas do aluno número 5: 

(a) Acho que diminuiu um pouco sim, porque saber da história 

dos africanos e afro-brasileiros é bom, porque são histórias do 

nosso antepassado, só não gosto de saber da história das religiões 

deles, é que eu e minha família somos evangélicos, e não gosto 

de falar da religião africana, da macumba, porque eles não 

aceitaram Deus, eles acreditam na crença deles, dos deuses deles, 

deuses pagãos, eles cultuam imagens que é proibido por Deus, 

fazem feitiços para as pessoas, dizem que para o diabo também. 

(b) Sim, porque vai trazer mais conhecimentos da sua arte, da sua 

história é bom para todos os brasileiros saberem. 

(c) Parda. A. S. 16 anos de idade. 
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Respostas do aluno número 6: 

(a) Parece que sim, diminuiu, porque na escola às vezes ouço falar 

desse tema, gosto de saber da história e não das religiões deles, 

porque são religiões pagãs, não acreditam em Deus, são da 

macumba ou do candomblé, eles fazem bruxarias que não são de 

Deus, na minha família somos todos crentes. 

(b) Sim porque agente fica tendo mais conhecimentos sobre mais 

coisas da história do nosso país e da África também. 

(c) Parda. N. B. 16 anos de idade 

 

Percebe-se que há um interesse por parte dos alunos entrevistados, por 

conhecerem a História da África e dos africanos e Afro-brasileiros, como também há uma 

cobrança de alguns em dizer que a temática sugerida pela Lei é minimamente abordada 

na escola e, que deveria ser abordada mais vezes ao ano, como deveria também, enfatizar 

mais os temas sobre racismo, preconceito racial51 e discriminação racial52, como sugere 

um dos entrevistados, dizendo que contribuiria para as pessoas terem mais consciência 

em relação a essas formas de tratamento.  

Nota-se que por parte da maioria a temática é vista como importante para a 

diminuição do racismo, do preconceito e da discriminação racial. Pode-se perceber na 

fala de alguns alunos que se auto identificam como negro/preto ou pardo dizem se sentir 

valorizados ao saberem da História dos seus ancestrais, defendendo a importância dela 

para o conhecimento de todos. Como também concordam os alunos que se auto- 

identificam como brancos, dizendo que saber da História introduzida pela Lei 10.639/03 

é uma forma de respeitar e valorizar a população negra. 

Todavia há uma minoria que se denomina como evangélico e crente, que tem 

interesse na História e Cultura da África e Afro-Brasileira, com ressalvas, no que dizem 

respeito às religiões de matriz africana, por dizerem serem religiões que não aceitaram o 

                                                             
51 [...] é um julgamento negativo e prévio que os membros de uma raça, de uma etnia, de um grupo, de uma 

religião ou mesmo de indivíduos constroem em relação ao outro. Esse julgamento prévio apresenta como 

característica principal a inflexibilidade, pois tende a ser mantido a qualquer custo, sem levar em conta os 

fatos que o contestam. Trata-se do conceito ou opinião formada antecipadamente, sem maior ponderação 

ou conhecimento dos fatos. O preconceito inclui relação entre pessoas e grupos humanos e a concepção 

que o indivíduo tem de si mesmo e também do outro. (MUNANGA, 2006, p. 181-182). 
52 A discriminação racial no sentido estrito da palavra é praticada quando a igualdade de tratamento é 

negada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em razão de sua origem racial. O indivíduo portador do 

preconceito tenta excluir os membros do grupo em questão de certos tipos de emprego, de alojamentos, dos 

direitos políticos, dos meios de educação, ou do divertimento de certos lugares de culto, de certos hospitais, 
ou de certos privilégios sociais. (idem, 1990, p.53). 
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Deus dos cristãos, para eles são povos que adoram imagens que são proibidas as suas 

adorações, pelo Deus cristão. Além de fazerem feitiços para as pessoas, de adorarem o 

diabo. Essa diabolização das religiões de matriz africana, pelo que se pode perceber 

significa uma barreira, também, para o interesse do contar e ouvir sobre a história e cultura 

africana e afro-brasileira. 

  Apesar da Constituição Federal do Brasil de 1988 ser laica, acredita-se que a 

história das religiões de matrizes africana deve ser aborda, pois a religião, também, faz 

parte da cultura africana e afro-brasileira.  

Pode-se afirmar que o resgate da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira é 

necessário para todos, independe de cor, sexo, etnia, religião, para que assim haja uma 

diminuição dos preconceitos e das discriminações, como diz Munanga, ao afirmar que: 

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra 

não interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa 

também aos alunos de outras ascendências étnicas, 

principalmente branca, pois ao receber uma educação envenenada 

pelos preconceitos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas 

afetadas. Além disso, essa memória não pertence somente aos 

negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a cultura da qual 

nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os segmentos 

étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se 

desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo na formação da 

riqueza econômica e social e da identidade nacional. 

(MUNANGA, 2005, p.16). 

 

É dever da escola, contribuir para uma educação consciente, da vida real, e do 

aluno, utilizando e concordando com discursos de Freire (1967, 2002) na defesa da 

necessidade de se ensinar para que o aluno possa criar desenvolver-se, ter autonomia, se 

emancipar, possibilitando o aceleramento da sua compreensão, da sua realidade e da vida. 

A educação tem que ter a capacidade de transformar o indivíduo, enquanto a sua 

racionalidade e criticidade, para que ele se transforme, transforme seu meio e o mundo. 

É por isso que uma educação que leve em consideração a diversidade racial 

existente na sociedade se faz necessária, pois a população negra, isto é, os 

afrodescendentes são parte demográfica, constituinte dessa sociedade. Além de terem 

contribuído para base da economia da nação brasileira, entre outras contribuições 

pertinentes é que se deve levar em consideração a História da África, dos negros afro-
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brasileiros como necessária para a construção de uma cidadania, com equidade, mais 

justa, contribuindo assim, para que se tenha uma educação igualitária, para isso, é 

necessário também, estarem inclusas, nessa educação, a história do negro, do índio, pois 

eles fazem parte da base formadora dessa nação, para que assim se sintam todos 

representados e se sintam identificados e valorizados.  

Uma educação igualitária não pode fugir de contar a História de maneira 

democrática e com igualdade, como diz o parágrafo III do Art. 2º do atual Plano Nacional 

de Educação (PNE) que tem como diretriz a “superação das desigualdades educacionais, 

com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação”. Apesar de saber da luta, dos percalços, entraves que ainda há, por mero 

preconceito e discriminação, pensando no sentido da religiosidade, por exemplo, há quem 

pense que as religiões de origem africana são demoníacas, cultuam o diabo, como pode 

ser lido nas falas de alguns alunos. Há de se pensar na formação de professores, pois a 

Lei é de 2003, sabe-se que há muitos professores graduados antes da Lei 10.639/03, sem 

falar na sua efetivação nas disciplinas, nos cursos de licenciatura. Porém essas questões 

ficam impedidas de serem esclarecidas, nesse artigo, por não ser o objetivo deste. Apesar 

de saber da importância de pesquisas posteriores.  

Concorda-se com Freire (1967,2002) ao se pensar na necessidade que se tem, de 

uma educação que contribua para que o aluno siga em frente, se sentindo fazer parte do 

mundo escolar, se sentindo sujeito, protagonista. Ampliando sua consciência transitiva, 

para que reflita sobre si, sua sociedade e sua realidade social. Acredita-se que é o que 

contribuirá para que o torne mais preparado para o mundo fora da escola. Pois tendo uma 

educação que faça sentido, voltada para a construção de conhecimentos significativos, o 

tornará crítico, participativo em consonância com o seu mundo real. 

Em uma sociedade tão diversa, em relação à diversidade, inclusive em relação à 

diversidade racial e, para que todos se sintam respeitados e valorizados, é necessário e 

fundamental que a escola:  

[...] consiga avançar na relação entre saberes escolares/realidade 

social/diversidade étnico-cultural é preciso que os (as) 

educadores (as) compreendam que o processo educacional 

também é formado por dimensões como a ética, as diferentes 

identidades, a diversidade, a sexualidade, a Cultura, as relações 

raciais, entre outras. E trabalhar com essas dimensões não 
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significa transformá-las em conteúdos escolares ou temas 

transversais, mas ter a sensibilidade para perceber como esses 

processos constituintes da nossa formação humana se manifestam 

na nossa vida e no próprio cotidiano escolar. Dessa maneira, 

poderemos construir coletivamente novas formas de convivência 

e de respeito entre professores, alunos e comunidade. É preciso 

que a escola se conscientize cada vez mais de que ela existe para 

atender a sociedade na qual está inserida e não aos órgãos 

governamentais ou aos desejos dos educadores. (GOMES, 2005, 

p147). 
 

Sendo a história o primeiro fator constitutivo dessa identidade negra, como diz 

Munanga (2006, 2010, 2012), história essa sempre contada do ponto de vista do outro, do 

colonizador, de forma negativa e depreciativa, estrategicamente utilizada pela 

colonização para apagar a consciência histórica e a memória coletiva de um povo 

escravizado. No que se considera a importância da Lei 10.639/03 (como ação afirmativa 

de identidade negra) de ensinar a história da África e a história do negro no Brasil, nas 

escolas brasileiras de ensino fundamental e médio, de forma positiva, para que esse 

ensinamento ofereça subsídios capazes para auxiliar na construção de uma identidade 

negra e orgulho da história dos antepassados do povo negro, o que contribuirá para 

desconstruir a negatividade da:  

 Memória, vinda das experiências com a escola, a igreja, os meios 

de comunicação, com as expressões orais – piadas, música, 

anedotas, vaias etc. – mantém em evidência, uma clara referência 

ao passado escravo vivido pela ancestralidade negra no Brasil. A 

introjeção desse passado fragmenta negativamente a identidade 

da criança negra quando ela quer “reconhecer-se no passado e 

imaginar-se no futuro” (MUSZKAT, 1986, apud ANDRADE, 

2005, p. 119-120). Distante define a identidade de uma pessoa 

como a consciência de que o seu modo de ser, de viver e de falar 

seja semelhante ou até mesmo possa identificar-se com o modo 

de ser, de viver e de falar de um determinado povo ou de uma 

determinada comunidade ou tribo. (DISTANTE, 1988, apud 

ANDRADE, 2005, p 119-120). 

 

         Concordando com Andrade (2005) ao dizer que a história é uma excelente 

constitutiva, na medida em que quando junta fragmentos da memória constitui-se o 

processo de identidade de uma pessoa, na formação da identidade desta e de um grupo, 

contribuição essa, formadora de consciência, de uma identidade. 
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Para que possa ser desconstruído o imaginário coletivo, de que os negros foram trazidos 

para o Brasil depois de sua captura, apenas como “primitivos” que chegando aqui nus e 

acorrentados e, como todos os “primitivos” eram vistos como povos inferiores que não 

trouxeram nada que fosse de importância. Apesar da ampla contribuição na: cultura; 

comida alimento; religião entre outros, que modelou nossa cultura plural brasileira e 

nossa identidade nacional e, Munanga acredita que se a escola levar a sério a introdução 

da Lei 10.639/03 a educação:  

[...] ofereceria uma possibilidade aos indivíduos para questionar 

os mitos de superioridade branca e de inferioridade negra neles 

introjetados pela cultura racista na qual foram socializados [...]. 

Por isso o espírito da Lei 10.639/03 visa justamente à construção 

de uma pedagogia multicultural e antirracista. (MUNANGA, 

2011, p.66). 

 

É interessante pontuar que a “identidade afro-brasileira ou a identidade negra, 

passa necessária e absolutamente, pela negritude enquanto categoria sócio histórica, e não 

biológica e sim pela situação social dos negros (pretos e pardos) num universo racista” 

(idem, 2012, p.6-7) por terem sido vítimas, na história, das piores tentativas de 

desumanização. Além de suas culturas terem sido vítimas de políticas com objetivo de 

destruir e negar a existência destas, motivos esses que o autor defende veemente a 

introdução da Lei 10.639/2003, para que se possa ter uma: 

Tomada de consciência de uma comunidade de condição histórica 

de todos aqueles que foram vítimas da interiorização e negação 

da humanidade plena pelo modo ocidental, a negritude deve ser 

vista também como confirmação e construção de uma 

solidariedade entre as vítimas. [...] o reconhecimento das 

identidades particulares no contexto nacional se configura como 

uma questão de justiça social e de direitos coletivos e é 

considerado como um dos aspectos das políticas de ação 

afirmativa. (Idem, 2010, p.36, 2010, p.42 e 2012, p.12). 

 

Lei essa que poderá ser contribuidora para a diminuição do racismo, da 

desigualdade racial e, formadora de uma identidade negra para que o povo negro se sinta 

mais valorizado, em sua história, e assim se sinta com força, autoestima elevada, para 

encarar o mercado de trabalho, a escola, uma universidade e a sociedade, adentrando em 

qualquer instância dela. 
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Considerações 

Se for levado em consideração às opiniões de alguns alunos quando disseram que 

a temática da Lei Federal 10.639/03 é vista minimamente na escola, somente uma vez por 

ano, ou em época de feira cultural que o tema é abordado, percebe-se que a escola precisa 

fazer mais a sua parte para que contribua de forma efetiva para a diminuição do racismo 

e da discriminação racial, para que se possa acreditar na diminuição da desigualdade 

racial existente na nossa sociedade. Se considerarmos as opiniões deles pode-se afirmar 

que apesar da Lei 10.639/03 não significa o seu completo efetivamento, em termos de 

aplicabilidade, nas escolas de ensino fundamental e básico (médio).  Porém para uma 

opinião sobre esse ponto será necessário uma pesquisa posterior com um número maior 

de alunos e uma pesquisa específica sobre assuntos que dizem respeito à formação de 

professores das disciplinas sugeridas pela Lei.  No momento por falta de tempo e não ser 

o objetivo desse trabalho, esse tipo de esclarecimento fica impossibilitado. 

Percebe-se, também, na opinião dos alunos, que com a introdução da Lei houve 

uma diminuição do racismo, porque a história passando a ser sabida por todos 

independente de cor, raça, ou etnia, há um aumento da valorização dos negros e 

afrodescendentes, por parte de muitos que passam a conhecer essa história.  

O que se percebe é, que o povo negro ao se identificarem com as histórias de seus 

ancestrais se sentem valorizados, acreditando na contribuição dela para a formação de 

uma identidade negra. Então ao buscarem essas histórias se sentem orgulhosos, 

reconhecidos nela e dela fazendo parte, pode-se dizer também que há um aumento da 

autoestima. 

Apesar de se perceber desinteresses e preconceitos por parte de alguns alunos 

referente às religiões de origem africana, não se percebeu nas opiniões destes o 

desinteresse total da História da África e dos africanos da luta dos negros no Brasil e da 

cultura afro brasileira, o empecilho está no que se refere a uma parte da cultura, que são 

as religiões de matriz africana.  

A busca de uma identidade negra, uma identidade política, de um povo sabedor 

de sua história, história essa não mais contada pelo olhar do colonizador e sim de uma 

história sem estereótipos desvalorizados, é o que faz necessária que se leve a sério essa 

política de ação afirmativa na educação, a Lei 10.639/2003, que conte a História da 
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África, dos afrodescendentes e da luta dos negros no Brasil, como dizem Munanga, 

Gomes, Araújo entre outros, que vê a história como constitutiva dessa identidade negra.  

Acredita-se que a Lei contribuirá para que os alunos negros, pardos, ou 

afrodescendentes saibam mais sobre suas origens e às dos seus antepassados negros, sobre 

seus heróis, seus mitos, entre outros. Pois só uma valorização de si e do grupo, de seu 

povo, faz com que um indivíduo, ou povo, se sinta capaz de adentrar a todos os níveis da 

sociedade e ter direito a uma cidadania plena, com equidade, mais justa, rumo à superação 

das desigualdades educacionais, desigualdade racial e racismo.  

Para uma democracia racial de verdade é necessário que a sociedade 

“democrática” assuma o direito à diversidade como parte essencial dos direitos sociais e,  

que se ponha em ação a divida com a diversidade étnico-racial, com equidade.    

Referências  

ANDRADE, Inaldete Pinheiro de. Construindo a Autoestima da Criança Negra. In: 

Superando o Racismo na escola. 2ª edição revisada / Kabengele Munanga, organizador. 

– [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade, 2005. p 117-124. 

 

_______. Declaração e Programa de Ação adotados na III Conferência. Mundial de 

31 de agosto a 8 de setembro de 2001, Durban – África do Sul. Disponível em: 

www.unifem.org.br/sites/700/710/00001626.pdf acesso em: 22 ago. 2015. 

 

_______. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Disponível em: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 

10/09/2014. 

 

_______. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as leis de diretrizes e bases 

da educação. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso 

em: 05. Abr. 2014. 



590 

 

 

_______. Lei 10.639/2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 

Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá 

outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm>. Acesso em: 12 abr. 2015. 

_______. Lei 13.005/2014 PNE (Plano Nacional de Educação). Disponível em: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 10 de 

out. 2015. 

_______. Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008.  Disponível em: 

www.pla_nalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em; 28 

jun. 2014. 

 

IBGE/PNAD Elaboração: IPEA/DISOC. Retrato das desigualdades de gênero e raça. 

Disponível em: www.ipea.gov.br. Acesso em: 12 abr. 2015. 

 

CECCHIN Airton José.  Ações Afirmativas: Inclusão social das minorias. 325. Rev. 

Ciên. Jur. e Soc. da Unipar, v. 9, n. 2, jul./dez.,2006. Disponível em: 

www.unisc.br/.../acoes_afirmativas___inclusao_social_das_minorias. pd. Acesso em: 

20/10/2014. 

 

CONTINS, Márcia. Objetivos e Estratégias da Ação Afirmativa: uma Bibliografia. 

Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais BIB. São Paulo, 

n. 57, 1.º semestre de 2004. Disponível em: www.anpocs.org.br/. Acesso em: 29/09/2014. 

 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz e terra, 1967. 

 

http://www.unisc.br/.../acoes_afirmativas___inclusao_social_das_minorias


591 

 

_______. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários a prática educativa. São 

Paulo: Paz e terra. 2002. 

 

GOMES, Nilma Lino. Educação e Relações Raciais: Refletindo sobre Algumas 

estratégias de Atuação. In: Superando o Racismo na escola. 2ª edição revisada / 

Kabengele Munanga, organizador. – [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p 143-154. 

 

GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação Afirmativa & Princípio Constitucional da 

Igualdade: o direito como instrumento de transformação social. A experiência dos 

EUA. Rio de Janeiro: Renovar. 2001. 

 

GUIMARÃES. A. S. Alfredo. Preconceito Racial. São Paulo: Cortez Editora, 2008. 

 

_______. Racismo e Antirracismo no Brasil. São Paulo: Editora 34. 2012. 

 

LOPES, Ney. Dicionário escolar afro-brasileiro. 2ª ed. São Paulo, Selo Negro, 2013. 

 

MOEHLECKE, Sabrina. Ação afirmativa: História e debates no Brasil. Cad. Pesqui. 

[online]. 2002, n.117, pp. 197-217. ISSN 0100-1574. Disponível em: 

www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742002000300011&script.  Acesso em: 

28/09/2014. 

 

MUNANGA, Kabengele. Educação e diversidade cultural. Cadernos PENESB, v. 10, 

p. 37-54, 2010. Disponível em: 

www.uff.br/penesb/images/publicacoes/PENESB%2010.pdf. Acesso em: 14 out. 2014. 



592 

 

 

_______. Negritude e identidade negra ou afrodescendente: um racismo ao avesso? 

Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores (as) Negros (as) - ABPN, v. 4, p. 6-

14, 2012. Disponível em: 

<www.abpn.org.br/Revista/index.php/edicoes/article/viewFile/358/235>. Acesso em: 14 

abr.201. 

_______. Política de Ação Afirmativa em benefício da população negra no Brasil: 

um ponto de vista em defesa de cotas. Sociedade e cultura, v.4, n. 2, jul. /dez. 2001, p. 

31-43. Disponível em: 

www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/download/515/464. Acesso em: 15 de mai. 

2015. 

_______. Por que ensinar a história do negro na escola brasileira? NGUZU: Revista 

do Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos, v. 1, p. 62-67, 2011. Disponível em: 

www.uel.br/neaa/sites/default/files/revistas/nguzu_miolo_final.pdf. Acesso em: 

14/10/2014. 

 

_______. Racismo, discriminação racial e ações afirmativas: a sociedade atual. In: 

MUNANGA, Kabengele; GOMES, Nilma L. O negro no Brasil hoje. São Paulo: Globo, 

2006. P-171-195. 

 

_______. Racismo da desigualdade à intolerância. São Paulo em Perspectiva, 4(2): 51-

54, abril/junho 1990. 

 

_______.organizador. Superando o Racismo na escola. 2ª edição revisada / Kabengele 

Munanga, organizador. – [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continua_da, Alfabetização e Diversidade, 2005. p 15-20.  

 

 



593 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA E A ALFABETIZAÇÃO: O PNAIC E AS 

PRÁTICAS DE PROFESSORAS DOS ANOS INICIAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

JULIOTI, Sueli  

Mestranda em Educação do PROGEPE/Uninove 

 juliotti_10@yahoo.com.br 

 

  VERCELLI, Ligia Carvalho Abões 

Professora do curso de Pedagogia e do PROGEPE/Uninove  

ligia@uninove.br 

 

 

 

Introdução  

A fim de esclarecer ao leitor meu interesse pela temática voltada às práticas 

pedagógicas de alfabetização e letramento remeto-me à minha infância. Os professores 

que tive enquanto aluna, contribuíram de forma significativa em minha formação e na 

professora que sou hoje. Parece contraditório, mas foi o que me incentivou a buscar 

mudanças, pois eu via o prazer e a vontade de ensinar neles, mas não via o reelaborar das 

práticas em uma dialética da ação-reflexão-ação como propõe Paulo Freire, 

ressignificando um saber já existente. Naquela época, em que eu era apenas uma criança, 

a concepção de alfabetização era voltada para uma visão mecanicista. 

Eram poucas as ocasiões em que os professores partiam de minhas vivências e 

realidades na mediação da construção dos meus conhecimentos. Hoje, à distância, 

percebo o quanto esse processo foi enfadonho, pois tinha de utilizar somente a cartilha e 

as palavras que nela continham sem que pudesse ampliar minha curiosidade própria da 

idade. 

Assim, desde que iniciei a docência, sempre estive envolvida com turmas de 

alfabetização e quando me foi oferecido o Curso de Formação do Professor Alfabetizador, 

logo aceitei e participei da formação continuada presencial no Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em Língua Portuguesa, que é um compromisso 

formal assumido pelos governos federal, estadual e municipal de assegurar que todas as 

crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. Durante o desenvolvimento do curso houve muitas reflexões, discussões 

coletivas e socialização de experiências, favorecendo a articulação entre a teoria e a 

prática. O desejo de pesquisar e aprofundar mais sobre tema, só tem aumentado. 

mailto:juliotti_10@yahoo.com.br
mailto:ligia@uninove.br
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Em 2006, a Lei nº 11.274, estabeleceu que o Ensino Fundamental passaria de 8 

para 9 anos de duração. O objetivo era assegurar a todas as crianças, um tempo maior na 

escola e mais oportunidades de aprender, pois segundo dados do Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), as crianças tendem a aprender mais começando mais cedo. "A inclusão 

das crianças de 6 anos é um avanço do ponto de vista do acesso e da aprendizagem", 

defendeu Maria do Pilar Almeida Lacerda e Silva, ex-secretária de Educação Básica do 

MEC.  

Desde 2010, com a aprovação da resolução CNE/CEB nº 1, de 14 de janeiro de 

2010, do Conselho Nacional da Educação (CNE) e pelo então ministro da Educação 

Fernando Haddad, as crianças com 6 anos completos até o dia 31 de março devem ser 

matriculadas no primeiro ano. Quem fizer seis anos depois dessa data ainda permanecerá 

no Ensino Infantil.  

Inicialmente, a informação que chega aos professores era que não alfabetizariam 

as crianças no 1º ano, a atenção estaria voltada à possibilidade de desenvolver-se 

plenamente por meio do brincar. Porém, em 2011, ocorre uma mudança nesta concepção; 

exigia-se que os professores alfabetizassem essas crianças. Há então inquietações entre 

os docentes: Como ensinar os conteúdos sem desconsiderar as necessidades da infância?  

As crianças estão preparadas para iniciar atividades de leitura e escrita?  Que currículo 

trabalhar?  

Seria necessário reorganizar o quadro de docentes, oferecer capacitações, 

construir um currículo, adequar o mobiliário das salas de aula e estabelecer expectativas 

de aprendizagem para essas crianças. 

Diante do exposto, este capítulo tem por objetivo analisar a formação continuada 

do professor alfabetizador por meio do PNAIC e as práticas de professoras dos anos 

inicias do Ensino Fundamental. Inicialmente são apresentadas algumas ideias sobre a 

criança de seis anos e o currículo do Ensino Fundamental. Em seguida, analisamos a 

formação continuada de professores alfabetizadores por meio do PNAIC. 

 

1. A criança de seis anos e o currículo do Ensino Fundamental 

O tema nos remete a reflexões e indagações sobre como se deve ou não ensinar as 

crianças nas diferentes áreas do currículo do Ensino Fundamental.  

Moya (2009) em sua pesquisa ”A criança de seis anos de idade no ensino 

fundamental: práticas e perspectivas” afirma que assim como as crianças de sete a dez 

http://www.ppe.uem.br/publicacoes/seminario_ppe_2009_2010/pdf/2009/35.pdf
http://www.ppe.uem.br/publicacoes/seminario_ppe_2009_2010/pdf/2009/35.pdf
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anos precisam de uma proposta curricular que atenda as suas características, 

potencialidades e necessidades específicas; as de seis anos também, tratando-se da 

necessidade de construir uma proposta pedagógica coerente com as especificidades da 

infância. Desse modo, faz-se necessária a elaboração do planejamento pedagógico em 

respeito à singularidade de cada etapa da infância visando ao seu desenvolvimento.  

Uma das grandes preocupações que surge a partir da mudança do ensino para nove 

anos diz respeito ao processo de alfabetização no 1º ano. Essa preocupação realmente é 

necessária, tanto por parte dos pesquisadores quanto do coletivo escolar, porque o grande 

desafio da educação brasileira é superar o baixo desempenho dos alunos na leitura e 

escrita. O enfrentamento desse desafio engloba um conjunto de condições e fatores, entre 

eles a formação inicial e permanente do professor, a organização do currículo escolar, do 

planejamento, enfim, da organização das práticas de ensino de alfabetização. Assim, é 

necessário organizar situações didáticas específicas e dirigidas à apropriação da escrita e 

envolver os alunos em práticas e usos sociais da língua. 

Segundo Kramer (2006), a questão que parece escapar aos educadores é a da 

continuidade da infância. A criança de seis anos não muda pelo fato de estar na Educação 

Infantil ou no Ensino Fundamental, assim é preciso que o planejamento escolar para as 

questões de conteúdo, de estratégias metodológicas, de material pedagógico, de 

organização do espaço, de organização do tempo, e outras, considere o aspecto da 

necessária continuidade da aprendizagem e do desenvolvimento que deve existir entre 

tais etapas. 

É necessário destacar as orientações pedagógicas do MEC sobre o lúdico como 

uma das prioridades no processo de aprendizagem da criança de seis anos, focalizando os 

jogos e as brincadeiras no espaço escolar como princípios norteadores da prática 

pedagógica. A ludicidade é apontada como uma prática na qual o brincar deve-se viver 

como experiência cultural. 

[...] Reconhecemos o que é específico da infância: seu poder de 

imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida como 

experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas detentoras 

de direitos, que produzem cultura e são produzidas. Esse modo de 

ver as crianças favorece entendê-las e também ver o mundo a 

partir de seu ponto de vista. A infância, mais que estágio, é 

categoria da história: existe uma história humana porque o 

homem tem infância. As crianças brincam, isso é o que as 

caracteriza (KRAMER, 2006, p. 15). 
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Nas orientações do MEC, são vários os momentos em que se afirma que a 

atividade lúdica é fonte de aprendizado e desenvolvimento, que os jogos e as brincadeiras 

são atividades que asseguram a apropriação de valores e conhecimentos sobre o mundo. 

Há uma grande preocupação entre os professores e gestores na construção de uma 

proposta pedagógica que dê conta de estabelecer com clareza os parâmetros de ingresso 

da criança na escola; definir um corpo de conhecimentos que, em conformidade com a 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças, dê conta de constituir um currículo não só 

para os dois primeiros anos, mas para todo o Ensino Fundamental. 

Segundo Freitas, Pott e Campos (2013, p. 136), estudos qualitativos evidenciam 

que a inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental tem se dado sem a 

reorganização desse ensino, de “forma atropelada sem que as diretrizes e orientações 

nacionais tenham sido compreendidas pelos profissionais das escolas, sem assegurar 

articulação entre ensino fundamental e educação infantil”. 

A ausência de um processo adequado de formação dos professores, envolvendo 

estudos que contemplassem tanto os aspectos legais quanto os pedagógicos, acabou por 

culminar na falta de compreensão de alguns professores sobre os procedimentos a serem 

adotados no cumprimento às determinações legais. 

Muitas perguntas aparecem para os professores, no momento de organizar e 

planejar o trabalho: para que serve a escola? Qual é o seu papel social? O que fazer para 

que as crianças aprendam mais e melhor? E as crianças? Será que também surgem 

perguntas para elas? Como é a escola? O que acontece lá dentro? Como acontece? O que 

podemos fazer lá e o que não podemos? O que vamos aprender? Assim fica claro a 

importância da organização do trabalho, considerando que a ação educativa está num 

mundo em constante mudança. Portanto, entendemos que o foco não está em alfabetizar 

ou não as crianças de 6 anos, uma vez que esse processo se inicia na Educação Infantil e 

deve ser priorizado no 1º ano, mas no como fazer sem deixar de considerarmos as 

especificidades da infância. Logo, é primordial haver a formação contínua, demandando, 

atualizando e revisando as práticas dos professores. 

 

2. Formação continuada de professores alfabetizadores por meio do PNAIC 

A formação continuada de professores alfabetizadores, vem sendo considerada, 

juntamente com a formação inicial, uma questão fundamental nas políticas públicas, 

como por exemplo o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que é 
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um acordo formal assumido pelo Governo Federal, estados, municípios e entidades para 

firmar o compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, 8 anos de idade, ao final 

do ciclo de alfabetização. 

Segundo Schnetzler e Rosa (2003), para justificar a formação continuada de 

professores, há três razões que têm sido normalmente apontadas: 

[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de 

reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a 

efetiva melhoria do processo ensino-aprendizagem só acontece 

pela ação do professor; a necessidade de se superar o 

distanciamento entre contribuições da pesquisa educacional e a 

sua utilização para a melhoria da sala de aula, implicando que o 

professor seja também pesquisador de sua própria prática; em 

geral, os professores têm uma visão simplista da atividade 

docente, ao conceberem que para ensinar basta conhecer o 

conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas. 

(SCHNETZLER e ROSA, 2003, p. 27) 

 

A formação continuada é um processo construído no cotidiano escolar de forma 

contínua, portanto, não termina apenas em um curso de atualização e ou especialização. 

Segundo os Referenciais para Formação de Professores53, a desvalorização e a 

precarização de seu trabalho levaram muitos docentes a abandonar sua atividade, em 

busca de melhores salários em outros setores da economia (1999). Ainda de acordo com 

esse documento, os que se mantiveram na profissão viram-se obrigados a ampliar sua 

jornada de trabalho, enfrentando outras questões que afetaram sua atividade: baixos 

salários, falta de plano de carreira, aumento do controle sobre sua atividade, perda de 

autonomia, dentre outros. 

Segundo Lerner (2007), “Os professores que atuam no ensino fundamental muitas 

vezes não se sentem profissionais, pois não são vistos como tal, seja na representação que 

a sociedade faz deles, seja na caracterização das suas situações de trabalho”.  

Ser professor alfabetizador hoje não é tarefa fácil, sobretudo considerando-se as 

condições de trabalho.  

Refletindo sobre as políticas de formação em serviço a que os docentes são 

submetidos, observa-se que, conforme afirma Teberosky (2008) “mais do que o método, 

o que tem influência sobre a aprendizagem é a formação do professor” assim como sua 

relação com o conhecimento e a valorização social da escola. E também segundo Fortes 

                                                             
53 Documento organizado em 1999 pela Secretaria de Ensino Fundamental - MEC 
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(2006), “[...] essa maneira descontextualizada de conceber a formação de professores é a 

principal responsável por sua ineficácia, decorrente da ausência de um sentido estratégico 

para a formação”.  

De acordo com Gatti (2008), o aumento da oferta e realização de cursos de 

formação continuada se deu principalmente a partir das seguintes razões: as condições 

específicas da sociedade contemporânea e os desafios impostos à educação; 

Nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais 

variados setores profissionais e nos setores universitários, 

especialmente em países desenvolvidos, a questão da 

imperiosidade de formação continuada como um requisito para o 

trabalho, a ideia da atualização constante, em função das 

mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias e das mudanças 

no mundo do trabalho. Ou seja, a educação continuada foi 

colocada como aprofundamento e avanço nas formações dos 

profissionais. Incorporou-se essa necessidade também aos setores 

profissionais da educação, o que exigiu o desenvolvimento de 

políticas nacionais ou regionais em resposta a problemas 

característicos de nosso sistema educacional. (GATTI, 2008, p. 

58). 

 

 

Desse modo, a formação continuada de professores buscou atender uma demanda 

à reforma de educação, por meio das políticas educacionais, aperfeiçoar os 

conhecimentos dos profissionais, suprindo falhas aparentemente deixadas a priori pelos 

cursos de graduação e também enfatizam a busca por qualidade no ensino.  

Assim, essa formação concebida como uma proposta para a melhoria na qualidade 

da educação favorece a articulação entre aqueles que estão em formação, os 

conhecimentos e as práticas que estão em constante transformação. 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) tem como objetivo 

assegurar que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas ao final dos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental. Para tanto, as ações desenvolvidas nessa proposta 

formam um conjunto integrado de programas, materiais didáticos e referências 

curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo MEC que contribuem para a 

alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a formação continuada dos 

professores alfabetizadores. O Ministério da Educação (MEC) e as universidades federais 

têm importante contribuição para subsidiar uma formação continuada desse porte em todo 

o país, pois de acordo com dados do MEC, a média nacional de crianças brasileiras não 
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alfabetizadas aos 8 anos é de 15,2%, mas há Estados em situação mais grave. A taxa de 

crianças não alfabetizadas no Maranhão é de 34%, a de Alagoas, de 35%. As regiões Sul, 

Centro-Oeste e Sudeste têm índices melhores. O Paraná tem a menor taxa do País, de 

4,9%. E Santa Catarina registra 5,1% de crianças não alfabetizadas. O Brasil tem hoje 

quase 8 milhões de crianças entre 6 e 8 anos de idade matriculadas em 108 mil escolas 

distribuídas em todo território nacional. Nesse sentido, estamos vivendo momentos de 

reflexões sobre a alfabetização para a busca de qualidade nesse segmento com a formação 

do PNAIC.  

A formação do PNAIC é um curso presencial de 2 anos para os professores 

alfabetizadores, com carga horária de 120 horas por ano, cuja metodologia propõe estudos 

e atividades práticas. Os encontros com os professores alfabetizadores são conduzidos 

por orientadores de estudo, os quais são professores das redes públicas de ensino, que 

fazem um curso específico, com 200 horas de duração por ano, ministrado por 

universidades públicas.  

No PNAIC são desenvolvidas ações que contribuem para o debate acerca dos 

direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização; para os processos de 

avaliação e acompanhamento da aprendizagem das crianças; para o planejamento e 

avaliação das situações didáticas; para o conhecimento e uso dos materiais distribuídos 

pelo MEC voltados para a melhoria da qualidade do ensino no ciclo de alfabetização. 

Os professores têm atividades aplicadas às suas turmas durante o curso e os 

requisitos para ser professor alfabetizador são: ter lecionado em qualquer turma do Ensino 

Fundamental em 2012, constando o nome no censo de 2012; ser professor de alguma 

turma do ciclo de alfabetização em 2013 (turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental 

de nove anos e/ou também em classes multisseriadas). O curso é ministrado por 

orientadores de estudos, sendo composto da seguinte forma: com encontros mensais 

totalizando 84 horas, nos quais o número de encontros ficará a critério da universidade; 

com seminários, totalizando 8 horas; atividades extraclasses, totalizando 28 horas; 

aplicação de trabalhos nas turmas em que leciona e registrado no Sistema de 

Monitoramento Execução e Controle (SIMEC).  

Em 2013, a ênfase foi em língua portuguesa e, em 2014, em matemática. Foram 

ofertados quatro cursos em turmas distintas: um curso para professores do 1º ano do 

Ensino Fundamental; um para os docentes no 2º ano do Ensino Fundamental; um para os 

professores do 3º ano do Ensino Fundamental e um para docentes de turmas 
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Multisseriadas. Quando o número de docentes de um dos anos era muito pequeno, as 

turmas foram constituídas de professores de diferentes anos do Ensino Fundamental. O 

curso é estruturado para permitir a melhoria da prática docente. Por isso, contém algumas 

atividades permanentes como a retomada do encontro anterior, com socialização das 

atividades realizadas, de acordo com as propostas, de trabalho em sala de aula, planejadas, 

análise de atividades destinadas à alfabetização e planejamento de atividades a serem 

realizadas nas aulas seguintes ao encontro.  

O professor que participa da formação do PNAIC recebe uma bolsa de ajuda de 

custo, no valor de R$ 200,00 e serão devidamente certificados. Os professores 

alfabetizadores que não foram cadastrados no censo escolar de 2012 fizeram o curso, 

porém, receberam apenas o certificado da universidade, sem a bolsa de ajuda de custo. 

O Pacto está estruturado em quatro eixos de atuação: Formação continuada de 

professores alfabetizadores; Materiais didáticos e pedagógicos; Avaliações: processo 

pelo qual o poder público e os professores acompanham a eficácia e os resultados do 

Pacto nas escolas participantes; Gestão, controle social e mobilização: sistema de gestão 

e de monitoramento, com o intuito de assegurar a implementação das etapas do Pacto.  

O Pacto é uma tentativa de cercar e controlar melhor a alfabetização das crianças, 

mas do ponto de vista dos professores envolvidos na iniciativa, a maior expectativa é 

pedagógica. Ele oferece ferramentas para aplicar na sala de aula, e a pergunta que fica é 

qual o intuito da formação, é ensinar a aplicar o conteúdo do material ou refletir no plano 

teórico sobre o que significa alfabetizar? Sabemos que a formação de professores ajuda e 

contribui para que a alfabetização aconteça, mas será suficiente para garantir que 100% 

delas sejam alfabetizadas. Será que já se consegue vislumbrar avanços significativos que 

tem contribuído para aperfeiçoar a prática pedagógica dos alfabetizadores de todo país?  

A proposta do MEC para o acompanhamento dos resultados do PNAIC é a criação 

da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). A realização de um teste de desempenho 

suscitou críticas por colocar pressão sobre as crianças, no momento da aplicação, e sobre 

os educadores, que se sentiriam pressionados a apresentar bons resultados, o que poderia 

desviar o foco do processo para a prova. Além dessa crítica, há outras como as de 

centralizar a questão nos professores e no seu trabalho, excluindo outras variáveis que 

também precisam ser consideradas pelas políticas públicas para que se possam alfabetizar 

mais crianças com qualidade e dentro do tempo esperado, é preciso garantir a existência 

de uma escola que não se furte em lidar com as suas próprias limitações, de integração 
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das equipes, sensibilização dos gestores e apoio ao trabalho dos educadores. Muitos são 

os desafios em sala de aula. 

 

3. Os desafios referentes à alfabetização enfrentados pelos professores em sala 

de aula 

Para enfrentar momentos que fogem da rotina, que caminho seguir, como ensinar 

e compreender que as crianças de seis anos têm características específicas e procurar 

conhecer bem cada uma delas, para não desconsiderar as necessidades da infância; e para 

que aquilo que poderia representar um ganho – mais um ano de escolaridade obrigatória 

-, não se transforme em prejuízo.  

O momento parece bastante propício para que a atual estrutura e funcionamento 

da escola de Ensino Fundamental, bem como toda a sua organização didático-pedagógica, 

sejam reavaliadas de modo a que consigamos garantir o que aqui entendemos por uma 

completa democratização desse nível de ensino, ou seja, acesso, permanência e qualidade.  

É grande o desafio em alfabetizar, para Ferreiro (2000) se compreendermos que 

qualquer informação tem que ser assimilada e, portanto, transformada para ser operante, 

então teríamos que aceitar também que os métodos (como sequência de passos ordenados 

para chegar a um fim), não oferecem mais do que sugestões, incitações, práticas de rituais 

ou conjunto de proibições. O método, segundo a autora, não cria conhecimento. O que 

seria correto, na concepção de Ferreiro seria se interrogar, “através de que tipo de prática 

a criança é introduzida na linguagem escrita, e como se apresenta esse objeto no contexto 

escolar” (FERREIRO, 2000, p.30).  

Ainda segundo Ferreiro (2000), existem práticas que levam a criança às 

convicções de que o conhecimento é algo que os outros possuem e que só se pode ser 

adquirido por meio da transmissão colocando-a em uma situação passiva diante das novas 

aprendizagens. Essas práticas levam a pensar que aquilo que existe para conhecer já foi 

estabelecido, como um conjunto de coisas fechado que não podem se modificar.  

A autora afirma que “nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas 

em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem”. 

Dessa forma, segundo Ferreiro (2000) o professor não pode se tornar um prisioneiro de 

suas próprias convicções. Para ser eficaz, é necessário que ele entenda o ponto de vista 

da criança, tarefa esta, difícil de incorporar. (FERREIRO, 2000, p. 31). 
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No decorrer do ano letivo, o professor indaga-se, reflete, discute consigo mesmo 

e depara-se com os desafios de trabalhar com a alfabetização, na grande diversidade da 

sala de aula; isso significa ensinar diferente a ler e escrever para alunos diferentes. 

Refletir sobre as ações pedagógicas no espaço da alfabetização é perceber em que 

medidas se articulam e se entrelaçam as dimensões sociais, culturais e individuais, pois o 

conhecimento evolui e se transforma de acordo com o movimento histórico de cada 

sociedade. Desse modo, também a alfabetização se desenvolve de acordo com a dinâmica 

das relações existentes na sala de aula, vinculados a vida dos alunos. A sala de aula é um 

complexo, é onde as coisas acontecem, ou não. 

Para que a criança passe pelo processo de alfabetização há todo um envolvimento 

do professor que, além de passar pela formação continuada, precisa preparar esse 

caminho, pois o professor não é mais aquele que apenas transmite o conhecimento, ele é 

acima de tudo mediador desse conhecimento, auxiliando as crianças fazerem escolhas, 

despertando a curiosidade e a vontade de aprender sempre mais. Ele é um profissional 

que domina os conteúdos, bem como a metodologia de fazer chegar aos alunos o saber 

direcionado para a vida, ensinando a ser um cidadão, com responsabilidades, direitos e 

deveres.  

Para ter êxito nesse processo de alfabetização o professor está atento não só nesse 

processo em si, mas também nas questões como: a parceria da família, as novas 

tecnologias que estão presentes na vida da criança, a violência nas escolas e a burocracia 

que envolve o processo de alfabetizar.  

 

Considerações finais  

A entrada de crianças de seis anos no Ensino Fundamental implica assegurar-lhe 

garantia de aprendizagem e desenvolvimento pleno, atentando para a diversidade social, 

cultural e individual de cada criança, o que demanda espaços e tempos diversos de 

aprendizagem. Na perspectiva da continuidade do processo de aprendizagem 

proporcionado pela a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, este terá muito a 

ganhar se absorver da Educação Infantil o caráter lúdico da aprendizagem, vendo esses 

alunos como crianças de seis anos que são.  

Pode-se perceber que a educação compulsória da criança desta faixa etária tem 

sido vista como uma conquista, mas, a forma como esta criança é recebida no Ensino 

Fundamental, tem sido foco de preocupação aos educadores.  
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Não se devem ignorar os conhecimentos que a criança já adquiriu na Educação 

Infantil. Igualmente, o processo de alfabetização com o qual vai estar mais 

sistematicamente envolvida, não pode sofrer interrupção no final do primeiro ano ou na 

passagem para o segundo ano do ensino fundamental.  

Vale enfatizar ainda que para tal entendimento é preciso um olhar especial a 

formação continuada do professor. 

De modo geral, a discussão envolvendo formação continuada de professores 

remete a um repensar na formação inicial de professores propostas pelas IES, visto que a 

criança de 6 anos de idade já está frequentando os bancos escolares do Ensino 

Fundamental. Para a atuação das políticas educacionais, a formação de professores é um 

dos mais importantes desafios. 

Em síntese ao fazer este trabalho, percebe-se a preocupação com a implantação 

do Ensino Fundamental de nove anos. Todos relatam aos avanços das Políticas Públicas 

voltadas à criança, veem a necessidade de se trabalhar com crianças, não somente as de 

seis anos, mas, também as mais novas. A prática pedagógica dos professores que já atuam 

há alguns anos com crianças da antiga 1ª série, e agora passam a ter em sala de aula 

crianças com 6 anos de idade. Na realidade, o professor há de se atentar para esta nova 

realidade, já sua formação em exercício é planejada a partir de certo diagnóstico, em 

alguns casos, o coordenador pedagógico da escola identifica e realiza a formação 

continuada para sanar as dificuldades, que não deixa de ser um desafio a enfrentar. 

Em fim, sabemos que as políticas educacionais, como o PNAIC, que estão 

voltadas para a formação de professores alfabetizadores são fundamentais e que 

possibilitam a melhoria da aprendizagem das crianças, com considerável relevância à 

prática social, pois dá condições ao professor alfabetizador dominar teoria e prática 

necessária a uma ação pedagógica mais eficaz. Mas para tanto, essas políticas precisam 

estar articuladas com outras que visam à melhoria no ensino, já que são necessárias muitas 

ações e intervenções que estão além da formação continuada do professor. 

É evidente a preocupação com a formação continuada do professor e suas práticas 

que precisam ser valorizadas e vistas como ferramenta de alavanca, e não como freio, 

como muitos a utiliza. Sabemos que muitas escolas ainda não avançaram e possivelmente 

estão presas em visões equivocadas e ultrapassadas. 
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Introdução 

Se justamente nas relações que o homem trava com o mundo, ele toma consciência 

de sua existência, produz cultura e constrói sua historia, deixando de ser objeto e 

transformando-se em sujeito, como imaginar que um estudante negro, imerso em uma 

escola geralmente monocultural e eurocêntrica, construa sua identidade?  

A partir desse questionamento, o texto discutirá algumas questões acerca do 

racismo e discriminação presentes em nossa sociedade e também em nosso sistema de 

ensino. Nesse sentido, nossa abordagem estará amparada tanto no PNE/2015, artigo 2º, 

que estabelece como diretriz a promoção da cidadania e a erradicação de todas as formas 

de discriminação; quanto na Lei 10.639/03, que altera dispositivos da LDB, tornando 

obrigatório o ensino da temática história e cultura afro-brasileira e indígena nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio das redes pública e privada do país. 

Ao longo do texto, serão apresentadas as categorias e as ideias de raça, racismo, 

racismo à brasileira e conscientização negra, esta última elaborada numa perspectiva 

Freireana. 

Raça 

Se buscarmos no dicionário Aurélio o significado da palavra “negro”, 

encontraremos as seguintes definições: sombrio, trigueiro, triste, infeliz, fúnebre, aflito. 

Ao pesquisarmos a respeito da palavra “negra” constatamos que a mesma era 

originalmente utilizada para se referir à cor de pele escura de alguns povos, geralmente 

aqueles de maior contato com os africanos. Eram os povos europeus que, depois das 

conquistas do século XVI, mais utilizavam essa expressão. A cor negra dos africanos 

subsaarianos era a que mais chamava atenção dos conquistadores, e daí que surge a 
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primeira fonte de sentimento negativo, ou preconceito, pois no simbolismo das cores, no 

ocidente cristão, o negro significava a derrota, a morte, o pecado, enquanto o branco 

significava o sucesso, a pureza e a sabedoria (Guimarães, 2008).  

Já no século XVIII, alguns filósofos iluministas, ao contestarem o monopólio da 

Igreja sobre a explicação da história humana, lançaram mão do conceito de raça existente 

nas ciências naturais para nomear os povos recém-descobertos. Essa compreensão da 

diversidade humana como raças diferentes abriu caminho para o surgimento de uma nova 

disciplina, denominada “história natural da humanidade”, mais tarde transformada em 

biologia e antropologia física. Neste momento, a cor de pele foi considerada o critério 

fundamental de classificação racial (Junior, 2011).  

Guimarães (2008) classifica essas teorias como sendo raciais ou racistas, que 

supunham a existência de raças humanas e procuravam explicar biologicamente as suas 

origens, suas capacidades e habilidades – religião, psicologia, moral, inteligência e 

sociabilidade. Sem grande sucesso, elas tentaram deslocar as categorias de cor já 

existentes, criando novos nomes, pretensamente científicos: caucasiano, em vez do 

branco; mongoloide, em vez de amarelo; negróide, em vez de negro. Mas no uso popular 

continuaram a usar o critério de cor antigo, mas nesse momento já acrescido do novo 

significado de raça. 

Muitas pesquisas históricas são realizadas no sentido de se saber a data, o sentido 

e o contexto que a palavra raça foi utilizada. Neste sentido, Boulle (2003) encontra um 

texto escrito por François Bernier, no qual o conceito raça é usado pela primeira vez para 

designar a divisão dos seres humanos em espécie. Foi num artigo publicado em Paris, no 

Journal des Sçawants, em 24/4/1684. Bernier começa seu artigo assim: 

Os geógrafos até aqui dividiram a terra em países ou regiões. O 

que observei nos homens ao longo de minhas viagens leva-me a 

pensar em dividi-la de outro modo. Pois ainda que na forma 

exterior do corpo, e principalmente do rosto, os homens sejam 

quase todos diferentes uns dos outros, segundo os diferentes 

cantões da Terra que habitam, de tal sorte que aqueles que muito 

viajaram podem muitas vezes sem se enganar distinguir pelo rosto 

cada nação particular; eu observei ademais que há, sobretudo, 

quatro ou cinco espécies ou raças de homens cuja diferença pode 

servir como fundamento a uma nova divisão da Terra. 
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Segundo Munanga (2004), o maior problema associado ao conceito de raça não 

está na classificação em si, mas na hierarquização, na escala de valores que foi 

estabelecida entre as supostas raças. Assim, os indivíduos de raça branca foram 

considerados superiores aos de raça negra ou amarela, em função das características 

físicas hereditárias, que os fariam mais bonitos, inteligentes, honestos, inventivos. 

Restando para a raça negra ser considerada a mais emocional, menos honesta e inteligente 

e, portanto, mais sujeita à escravidão e outras formas de dominação. O autor ressalta que 

esta classificação da humanidade em raças hierarquizadas originou uma teoria 

pseudocientífica, a raciologia, que ganhou espaço no início do século XIX, ultrapassando 

os círculos intelectuais e acadêmicos e se disseminando no conjunto da sociedade. 

Ainda que raça seja uma categoria nativa, resta fazermos o seguinte 

questionamento: quando ela não será mais necessária? Ao que Guimarães (2002, p.50/51) 

responde: 

(...) primeiro, quando já não houver identidades raciais, ou seja, 

quando já não existirem grupos sociais que se identifiquem a 

partir de marcadores direta ou indiretamente derivados da ideia 

de raça; segundo, quando as desigualdades, as discriminações e 

as hierarquias sociais efetivamente não corresponderem a esses 

marcadores; terceiro, quando tais identidades e discriminações 

forem prescindíveis em termos tecnológicos, sociais e políticos, 

para afirmação social dos grupos oprimidos.  

 

Desta forma, acreditamos que, o fato da não existência de raças nos campos 

biológicos e científicos, não nos desobriga a pensar, e, portanto, a falar sobre o racismo. 

 

Racismo 

Discutiremos o racismo a partir do surgimento da categoria raça na modernidade, 

ideologia que se justificava para escravizar os povos africanos, a colonização e a 

afirmação do sistema capitalista. Desta forma, o racismo é entendido como uma 

construção ideológica, que começa a se esboçar a partir do século XVI com a 

sistematização de ideias e valores construídos pela civilização europeia. Neste sentido, 

Guimarães (1999) nos diz que: 
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O racismo, portanto, origina-se da elaboração e da expansão de 

uma doutrina que justificava a desigualdade entre os seres 

humanos (seja em situação de cativeiro ou de conquista) não pela 

força ou pelo poder dos conquistadores (uma justificativa política 

que acompanhara todas as conquistas anteriores), mas pela 

desigualdade imanente entre as raças humanas (a inferioridade 

intelectual, moral, cultural e psíquica dos conquistados 

escravizados). Esta doutrina justificava pelas diferenças raciais a 

desigualdade de posição social e de tratamento, a separação 

espacial e a desigualdade de direitos entre colonizadores e 

colonizados, entre conquistadores e conquistados, entre senhores 

e escravos e, mais tarde, entre os descendentes destes grupos 

incorporados num Estado nacional (p.104).  

 

Jones (1973) afirma que o racismo é mais amplo que o preconceito racial porque 

não envolve apenas o preconceito individual. Podemos destacar três tipos de racismo: 

individual, institucional e cultural. Para o autor, o racismo individual seria o mais próximo 

do preconceito racial, pois está inserido do âmbito individual, mas o centro da questão 

para o autor é o racismo cultural, ou seja, a presença do racismo na cultura. E essa 

definição é explicada na história: as culturas europeias e africanas eram essencialmente 

diferentes, o que levou à compreensão dos europeus de que aquilo que era diferente deles 

era inferior.  

Racismo à brasileira 

De acordo com Munanga (2004), a elite brasileira do fim do século XIX e início 

de século XX foi buscar seus quadros de pensamento na ciência europeia ocidental, tida 

como desenvolvida, para poder não apenas teorizar e explicar a situação racial do seu 

país, mas também, e principalmente, para propor caminhos para a construção de sua 

nacionalidade tida como problemática por causa da diversidade racial. Toda a 

preocupação da elite, apoiada nas teorias racistas da época, diz respeito à influência 

negativa que poderia resultar da herança inferior do negro nesse processo da identidade 

étnica brasileira.  

Para que possamos ter uma ideia de como a discussão ideológica aqui no Brasil 

ganhou força, vale destacar alguns intelectuais que travavam um debate nacional para 

saber como transformar a nossa pluralidade de raças e mesclas, culturas e valores 

civilizatórios tão diferentes, identidades tão diversas, numa única coletividade de 
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cidadãos, numa só nação e em um só povo. Eram eles: Silvio Romero, Euclides da Cunha, 

Alberto Torres, Manuel Bonfim, Nina Rodrigues, João Batista Lacerda, Edgar Roquete 

Pinto, Oliveira Viana, Gilberto Freyre entre outros. Todos, salvo algumas exceções, eram 

influenciados pelo determinismo biológico do fim do século XIX, acreditando na 

inferioridade das raças não brancas, sobretudo a negra, e na degenerescência do mestiço 

(Munanga, 2004). 

Assim, podemos pensar que o mito da democracia racial fala de uma cordialidade 

que até existe, mas é superficial e se restringe à ponta do iceberg, como explica Munanga 

(2002 p. 9): 

O preconceito racial é um fenômeno de grande complexidade. Por 

isso, costumo compará-lo a um iceberg cuja parte visível 

corresponderia às manifestações do preconceito, tais como as 

práticas discriminatórias que podemos observar através dos 

comportamentos sociais e individuais. Práticas essas que podem 

ser analisadas e explicadas pelas ferramentas teórico-

metodologicas das ciências sociais, que geralmente, exploram os 

aspectos e significados sociológicos, antropológicos e políticos, 

numa abordagem estrutural e/ou diacrônica. À parte submersa do 

iceberg correspondem, metaforicamente, os preconceitos não 

manifestos, presentes invisivelmente na cabeça dos indivíduos, e 

as consequências dos efeitos da discriminação na estrutura 

psíquica das pessoas. 
 

É justamente essa falta de conflito direto que parece alimentar a ideia central do 

mito da democracia racial. Munanga (1996) afirma que um dos motivos para o racismo 

silenciado atual é a tendência brasileira de esconder seus atos discriminatórios. A 

discriminação é praticada sem alarde, tanto por parte de quem a comete, quanto pela 

vítima. 

 

Da Consciência para uma Conscientização Negra: uma perspectiva Freiriana 

Se justamente nas relações que o homem trava com o mundo, ele toma consciência 

de sua existência produz cultura e constrói sua historia deixando de ser objeto 

transformando-se em sujeito, como imaginar que um estudante negro imerso em uma 

escola geralmente monocultural e eurocêntrica, construa sua identidade. A respeito de 
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uma educação que contribua para a conscientização durante o processo de  construção de 

identidade Munanga (2010) nos diz que: 

 Tal educação convida para um olhar crítico sobre as questões 

relacionadas com a construção de nossas identidades individuais 

e coletivas, fazendo delas uma fonte de riqueza e de 

desenvolvimento individual e coletivo. Ora, a educação 

habitualmente dispensada aos nossos jovens, é enfocada 

geralmente numa visão eurocêntrica, que, além de ser 

monocultural, não respeita nossas diversidades de gêneros, sexos, 

religiões, classes sociais, “raças” e etnias, que contribuíram 

diferentemente para a construção do Brasil de hoje, que é um 

Brasil diverso em todos os sentidos. (2010, p.46). 

Se faz necessário entendermos um pouco mais das categorias de consciência e 

conscientização discutidas por Paulo Freire, pois acreditamos que o autor é quem melhor 

discute a relação de tomada de consciência como forma de libertação do povo oprimido. 

O homem enquanto não tomar consciência de sua existência e se integrar a sua 

realidade, não será capaz de construir sua história ou de produzir cultura, passando 

simplesmente a ser um objeto desse mundo. De acordo com Freire (2006): 

 

Umas das grandes, senão a maior, tragédia do homem moderno, 

está em que é hoje dominado pela força de mitos e comandado 

pela publicação organizada, ideológica ou não, e por isso vem 

renunciando cada vez, sem o saber, à sua capacidade de decidir 

(...) as tarefas de seu tempo não são capitadas pelo homem 

simples, mas a ele apresentadas por uma “elite” que as interpreta 

e lhas entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E 

quando julga que se salva seguindo as prescrições, afoga-se no 

anonimato nivelador da massificação, sem esperança e sem fé, 

domesticado e acomodado: já não é sujeito. Rebaixa-se a puro 

objeto. Coisifica-se. (2006, p.51). 

 

Ao pensarmos na questão da existência no mundo, temos que nos aprofundar no 

conceito da palavra existir, que para Paulo freire ultrapassa o sentido de viver.  

Existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É 

estar nele e com ele. E é essa capacidade ou possibilidade de 

ligação comunicativa do existente com o mundo objetivo, contida 

na própria etimologia da palavra, que incorpora ao existir o 

sentido de criticidade que não há no simples viver. Transcender, 

discernir, dialogar (comunicar e participar) são exclusividade do 

existir. O existir é individual, contudo só se realiza em relação 
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com outros existires. Em comunicação com eles. (FREIRE, 2006, 

p. 48-49). 
 

Acreditamos que ninguém nasce preconceituoso, é na relação com seus pares que 

as pessoas adquirem atitudes preconceituosas. Ao aproximarmos o “viver” e o “existir” 

mencionado por Freire, com nossa sociedade racista e preconceituosa podemos utilizar 

do pensamento de Lopes (2005): 

As pessoas não herdam, geneticamente, ideias de racismos, 

sentimentos de preconceito e modos de exercitar a discriminação, 

antes os desenvolvem com seus pares, na família, no trabalho, no 

grupo religioso, na escola. Da mesma forma, podem aprender a 

ser ou torna-se preconceituosos e discriminadores em relação a 

povos e nações (LOPES, 2005 apud ROSEMBERG, 1988). 

 

Neste momento as pessoas devem transcender o “viver” passando a “existir” 

colocando em ação a sua capacidade de transformação. Paulo Freire acredita que nós 

temos a propriedade de transcender nossa atividade. A consciência permite ao homem dar 

sentido ao mundo, elaborar objetivos e ultrapassar as situações-limites. 

Ao se separarem do mundo, que objetivam ao separarem sua 

atividade de si mesmos, ao terem o ponto de decisão de sua 

atividade em si, em suas relações com o mundo e com os outros, 

os homens ultrapassam as “situações-limites”, que não devem ser 

tomadas como se fossem barreiras insuperáveis, mais além das 

quais nada existisse. (Freire. 1970, p.51) 

 

Após essa breve problematização do conceito de consciência utilizado por Freire, 

podemos então chegar à conclusão de que, basta o sujeito ter consciência que poderá 

iniciar o ato de conscientização a fim de transformar a sociedade em que vive. Não é 

assim. Pelo simples fato existir a consciência, o sujeito não iniciará seu ato de 

conscientização.  

O homem é um ser em situação. E justamente essa situação que permite pensarmos 

o homem como um ser de práxis. Podemos encontrar três estágios diversos do homem 

com sua relação com o mundo: imersão, emersão e inserção, segundo Freire (1967). 

Tentando traçar uma linha entre a consciência da população brasileira frente ao racismo, 

e a sua busca para a conscientização, lançaremos mão dessas três categorias.  
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O primeiro momento, a imersão é caracterizada pelo fato de que o homem 

encontra-se totalmente envolvido pela realidade; não consegue pensá-la. Este grau de 

compreensão é definido pro Freire (2006) como “intransitividade”: 

 

Uma comunidade predominantemente “intransitivada” em sua 

consciência, como era a sociedade “fechada” brasileira, se 

caracteriza pela quase centralização dos interesses do homem em 

torno das formas mais vegetativas de vida. Quase que 

exclusivamente pela extensão do raio de capitação a essas formas 

de vida. Suas preocupações se cigem mais ao que ha nele de vital, 

biologicamente falando. Falta-lhe teor de vida em plano mais 

histórico. É consciência predominante ainda hoje dos homens de 

zonas fortemente atrasadas do Pais. Esta forma de consciência 

representa um quase incompromisso entre o homem e sua 

existência. (2006, p. 67).  

 

O momento de emersão aparece como um segundo estágio, e é a capacidade 

humana de distanciar-se da realidade, pois na medida em que amplia o seu poder de 

resposta às sugestões e às questões que partem de seu contorno e aumenta seu poder de 

dialogação, não só com o outro homem, mas com o seu mundo, se “transitiva” “seus 

interesses e preocupações, agora, se alongam a esferas mais amplas do que à simples 

esfera vital. Esta transitividade da consciência permeabiliza o homem” (Freire, 2006 p.68) 

Não seria nessa consciência transitiva que se encontra grande parte da população 

brasileira em relação às discussões sobre o racismo? Paulo freire a caracteriza de 

“transitividade ingênua”. Caracteriza-se entre outros aspectos, pela simplicidade nas 

interpretações dos problemas, pela impermeabilidade à investigação, pela fragilidade na 

argumentação, por um forte teor de emocionalidade. Pela prática não propriamente do 

diálogo, mas da polêmica, das explicações mágicas. É a consciência do quase homem de 

massa, em que a dialogação mais amplamente iniciada do que na fase anterior se deturpa 

e se distorce (Freire, 2006). “Este é um dos problemas mais graves que se põe à libertação. 

É que a realidade opressora, ao constituir-se como um quase mecanismo de absorção dos 

que nela se encontram, funciona como uma força de imersão das consciências” (Freire 

1970, p. 21). 

 

Se pararmos para refletir essas características da consciência ingênua destacadas 

acima, vamos perceber que o intuito do sistema racial brasileiro está vigorando fortemente 

em nossa sociedade, como nos diz Munaga (2004):  
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Talvez esteja nesse ponto a inteligência, bem como a eficácia, ou 

melhor, a originalidade do sistema racial brasileiro, que é capaz 

de manter uma estrutura racista sem hostilidades fortemente 

abertas como se observa em outros países. Como explicar que, 

numa nação complexa, construída num imenso território, como 

uma população estimada de 160 milhões de habitantes, numa 

nação marcada pelas diversidades étnicas e raciais, não se 

observem fenômenos de afirmação de identidades étnicas 

acompanhados de busca de autonomia e separatismo, com tanta 

força como acontece atualmente em alguns países Ocidentais? A 

explicação estaria na ideologia brasileira, profundamente 

assimilativa e assimilacionista, capaz de criar constrangimento 

para os grupos que procuram se manter afastados da sociedade 

nacional (2004, p.134-135). 

 

  

Desta forma, para que aconteça uma transição de consciência para a 

conscientização é necessário um trabalho educativo crítico, pois ela não acontecerá 

naturalmente. Faz-se necessário que os oprimidos (negros) tomem consciência das razões 

de seu estado de opressão, e não aceitem fatalistamente a sua exploração. Pois ao, assumir 

posições passivas, alheadas, com relação à necessidade de sua própria luta pela conquista 

da liberdade e de sua afirmação no mundo estará sendo conivente com esse sistema 

opressor. 

Oprimidos simbolicamente com forte influência de atitudes, crenças, mitos, 

práticas sociais, ações individuais, a educação crítica entra como veículo para a 

conscientização e libertação de pensamentos racistas em nossa sociedade. Como podemos 

observar em Freire (1979): 

Na medida, porém, em que a consciência dos homens está 

condicionada pela realidade, e conscientização é, antes de tudo, 

um esforço para livrar os homens dos obstáculos que os impedem 

de ter uma clara percepção da realidade. Neste sentido, a 

conscientização produz a repulsa dos mitos culturais que alteram 

a consciência dos homens e os transformam em seres ambíguos. 

(1979:48). 

 

 

A escola sempre teve dificuldade em lidar com pluralidade e a diferença. Tende a 

silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a 

padronização. Para abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de 
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culturas constitui o grande desafio a ser vencido pela educação contemporânea Candu 

(2006).  

é a ausência de referência positiva na vida da criança e da família, 

no livro didático [...] que esgarça os fragmentos de identidade da 

criança negra, que muitas vezes chega à fase adulta com total 

rejeição a sua origem racial, trazendo lhe prejuízo à sua vida 

cotidiana “(MUNANGA, 2005, p. 120). 

 

Desta forma, pensamos que uma abordagem capaz de alcançar os objetivos quanto 

a conscientização dos alunos, é a perspectiva intercultural, pois assim como Candau 

(2008) acreditamos que ela promove uma educação para o reconhecimento do outro. 

 

A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma 

educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre 

os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a 

negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 

assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas 

nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um 

projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente 

integradas. A perspectiva intercultural est orientada à construção 

de uma sociedade democrática, plural, humana, que articule 

políticas de igualdade com políticas de identidade. (2008, p.52) 

 

Nessa mesma esteira Catherine Walsh (2001), entende que a interculturalidade é: 

[...] um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação 

e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, 

legitimidade mútua, simetria e igualdade. Um intercâmbio que se 

constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas 

culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido 

entre elas na sua diferença. 

Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades 

sociais, econômicas e políticas, e as relações e os conflitos de 

poder da sociedade não são mantidos ocultos e sim reconhecidos 

e confrontados. Uma tarefa social e política que interpela o 

conjunto da sociedade, que parte de práticas e ações sociais 

concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e 

solidariedade. 

 

A realização de uma educação intercultural na perspectiva apresentada é uma 

questão complexa, cheia de tensões e desafios. Exige problematizar diferentes elementos 

do modo como hoje, em geral, concebemos nossas práticas educativas e sociais. 

Entretanto, pensamos que esta é uma alternativa que vai contra essa educação 

eurocêntrica monocultural que está presente em nosso contexto escolar. 
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Talvez abordar o racismo no Brasil, um tema cheio de “tabus” em nossa 

sociedade, colocar o dedo na “ferida”, e analisar a libertação do racismo com a 

perspectiva de Freire, usando um modelo de educação que caminha para conscientização 

libertadora, possa levar muitos a acreditar estou sendo ingênuo ou até mesmo utópico.  

Mas, gostariamos de lho oferecer a visão de Freire sobre utopia, pois é esse 

pensamento que acreditamos ser necessário para que a libertação aconteça. Na opinião de 

Freire (1979) o utópico não é o irrealizável, não é o idealismo, é a dialetização dos atos 

de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a 

estrutura humanizante. É justamente por isto que a utopia é também um compromisso 

histórico. 

É com esse compromisso histórico que acreditamos que todos profissionais de 

educação devam buscar, ser conscientes de seu papel de agente transformador.  
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RESUMO 

O Plano Nacional de Educação (PNE) e a Gestão Democrática são temas importantes e 

atuais. O objetivo deste trabalho é realçar e valorizar o modo democrático de gestão 

educacional por meio da apresentação comparativa de sua previsão normativa nas leis 

brasileiras do século XXI, instituidoras do Plano Nacional de Educação. Especialmente, 

abordando as leis federais que o aprovaram em 2001 e 2014, passando pelo projeto de lei 

de 2010. A pesquisa foi descritiva, qualitativa, documental e comparada. Os resultados 

mostram que no PNE de 2001 a gestão democrática foi abordada na capacitação dos 

professores como tema de formação continuada e que em cada sistema de ensino 

deveriam ser definidas as normas de gestão democrática de ensino público com a 

participação da comunidade. No Projeto de Lei de 2010, a expressão gestão democrática 

aparece na diretriz X, do artigo 2º, juntamente com os princípios de equidade e do respeito 

à cidadania - “difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão 

democrática da educação”.  No PNE de 2014, o tema gestão democrática é abordado na 

diretriz VI - “promoção do princípio da gestão democrática da educação pública”, 

ganhando maior visibilidade. Neste último PNE, foram definidas vinte metas, sendo que 

a meta 19 trata, exclusivamente, da gestão democrática. As estratégias traçadas buscam 

garantir a participação da comunidade e de professores na formulação de projetos 

político-pedagógicos nas escolas públicas, currículos escolares, planos de gestão e 

regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e 

gestores escolares, prevendo recursos e apoio técnico da União. Conclui-se, assim, que a 

gestão democrática ganhou espaço e ênfase ainda maior no PNE de 2014. 

PALAVRAS-CHAVE: Plano Nacional de Educação (PNE), Gestão Democrática da 

Educação, Escolas Públicas, Legislação Educacional Comparada. 
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 INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo tratar sobre a questão da gestão democrática no 

Plano Nacional da Educação (PNE) em suas duas edições aprovadas (2001 e 2014) e no 

Projeto de Lei que tramitou no Congresso (2010). 

O Plano Nacional da Educação (PNE) é um instrumento de planejamento do nosso 

Estado democrático de direito que visa orientar a execução e o aprimoramento de políticas 

públicas do setor. 

Na Constituição de 1988, o artigo 214 da Carta Magna previu a implantação legal 

do Plano Nacional da Educação: 

 

Art. 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. 

 

O primeiro PNE aprovado por lei foi em 2011, Lei nº 10.172/ de 9 de janeiro de 

2001. A lei do PNE 2001-2010 foi sancionada com nove vetos, que procuravam evitar 

que se gerassem algumas obrigações jurídicas, principalmente relacionadas à garantia de 

instrumentos de financiamento. A responsabilidade jurídica foi gerada e as ações para o 

alcance das metas passaram a ser exigíveis. O plano aprovado por lei deixa de ser uma 

mera carta de intenções para ser um rol de obrigações, passando a ser imperativo para o 

setor público (SILVA, 2001 e 2009). 

Em 20 de dezembro de 2010, a presidente da República, por meio da Mensagem 

nº 701, acompanhada da EM nº 33, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei 

que “aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras 

providências”. A proposição do segundo PNE passou a tramitar na Câmara dos 

Deputados como Projeto de Lei nº 8.035/2010. O processo legislativo manteve curso 

normal para matéria da complexidade do PNE, que teve um amplo debate, com 

participação dos atores sociais, por meio de audiências públicas e seminários, e requereu 

a construção de consensos. 
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Em 2014, o debate do segundo PNE, aprovado por Lei Nº 13.005/2014, 

assemelhou se mais ao processo de discussão do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb). O texto final passou por muitos debates entre diversos atores sociais e o poder 

público. Discussões com visões, interesses e propostas distintas e conflitantes, passaram 

a se preocupar com uma participação mais qualificada nos debates e na proposição de 

políticas educacionais e foi sancionada sem vetos. Nele, estão definidos os objetivos e 

metas para o ensino em todos os níveis – infantil, básico e superior a serem executados 

nos próximos dez anos. Traz dez diretrizes, dentre elas: a erradicação do analfabetismo, 

a melhoria da qualidade da educação, além da valorização dos profissionais de educação, 

sendo este um dos maiores desafios das políticas educacionais.  

O Planejamento, cujo objetivo é direcionar a ação do Estado de forma a torná-lo 

racional, é um processo político, pois envolve decisões e negociações acerca das escolhas 

e caminhos para concretizá-lo. 

O plano passa a ser a referência para a ação pública, uma referência para o 

planejamento de um setor da ordem social – o setor educacional. 

Em 1931, o Conselho Nacional da Educação iniciou um debate sobre a redação 

de um Plano Nacional da Educação. Esta ideia cresceu no seio do movimento dos 

Pioneiros da Educação Nova, lançado um manifesto em março de 1932, advogando pela 

adoção de um plano geral de educação, de estrutura orgânica que tornasse a escola 

acessível. Uma comissão presidida por Anísio Teixeira foi designada para elaborar o 

anteprojeto de capítulo referente à educação nacional para a Constituição de 1934. Com 

isso, a constituição atribuiu à União a competência para “fixar o plano nacional da 

educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; 

e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do país.” (art. 15º, a).  

O art.152 estabelece a que o Conselho Nacional de Educação deveria elaborar o 

Plano Nacional da Educação para a aprovação do Poder Legislativo. As duas 

constituições posteriores a de 1934 (1937 e 1946) não previram o Plano Nacional de 

Educação, mas a Lei nº 4.024/1961, antiga Lei de Diretrizes e Bases, incumbiu o então 

Conselho Federal de Educação de elaborá-lo. 

Assim, em 1962, surgiu o primeiro PNE, não sob a forma de lei, mas como uma 

iniciativa do Ministério da Educação e Cultura, aprovada pelo Conselho Federal de 

Educação.  
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Posteriormente, a Constituição de 1967 retomou a obrigatoriedade do Plano 

Nacional de Educação, e a competência para sua elaboração deixou de ser do órgão 

normativo da educação: o planejamento da educação foi inserido, como parte do 

planejamento global, nos planos nacionais de desenvolvimento. (HORTA, 1982).  

A Constituição seguinte, de 1988, previu expressamente o estabelecimento do 

PNE por lei. E, alguns anos depois, a LDB (Lei nº 9.394/1996) dispôs que a União deveria 

elaborar o PNE, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios (art. 

9º, I) e, no prazo de um ano, encaminhá-lo ao Congresso Nacional, com suas diretrizes e 

metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos (art. 87, § 1º). 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

Atualmente, a questão da gestão democrática é alvo de muitos debates, 

principalmente nas escolas públicas. É um grande desafio, pois nos estabelecimentos de 

ensino, o tradicionalismo já interiorizado. Devido às demandas e às mudanças sociais na 

realidade atual, se faz necessária a participação efetiva de todos os envolvidos no contexto 

educacional e a escola, como uma organização social, cultural e humana, exige que cada 

sujeito tenha seu papel definido para que se tenha uma escola de qualidade em todos os 

aspectos: pedagógico, condições de trabalho, otimização das ações, do uso dos recursos, 

visando o pleno desenvolvimento do cidadão, promovendo atendimento às necessidades 

da comunidade escolar. 

O gestor da unidade escolar tem um papel fundamental neste processo e é ele a 

“alavanca”, um mediador que se espera para promover a gestão democrática no trabalho 

pedagógico e na escola como um todo. Diversos autores apresentam suas ideias sobre a 

importância da gestão democrática. Dentre eles, Luck (20016), Gadotti (2001), Silva 

(1996), Veiga (1997), Vianna (1986), Libâneo (2004) e Paro (2006). Partindo da premissa 

de um trabalho participativo autônomo e democrático, podemos ter uma escola menos 

autoritária e proporcionar uma reflexão quanto ao papel do gestor e de todos na busca de 

uma escola de qualidade. 

A Constituição Federal/1988, em seu art. 206 estabeleceu princípios para a 

educação brasileira, dentre eles: obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, igualdade e 

gestão democrática, sendo esses regulamentados através de leis complementares. O 
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exercício de democratização da gestão é, então, algo legítimo, que implica na participação 

de todos os segmentos da escola a fim de construir espaços dinâmicos, incluindo sempre 

diferentes perspectivas de compreensão.  

De acordo com GADOTTI (2001), tal exercício de autonomia é uma construção 

contínua, individual e coletiva. 

Para que a escola seja democrática de fato, é preciso que ela repense urgentemente 

sua busca em formar cidadãos críticos, atuantes, solidários e respeitosos para com o 

mundo. 

O espaço de interação de saberes deve agir em prol da aprendizagem significativa 

do aluno. Sabemos que, no atual contexto, a escola se distanciou do sentido real de 

democracia. O grande desafio é que este objetivo não se encontra consonância com o 

contexto histórico, pois não é somente no ambiente escolar que essa distância se efetiva. 

A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos problemas 

postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a separação entre concepção e 

execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Busca resgatar o controle do 

processo e do produto do trabalho pelos educadores (VEIGA, 1997, p.18). 

 O tema de democratização da escola sempre esteve em pauta em diversos setores 

sociais. Sempre houve experiências isoladas, mas nada impactante sobre o sistema de 

ensino. 

Em 1988, a constituinte consagrou o princípio da “gestão democrática do ensino 

público”. Em 1990, houve várias reformas educacionais em várias partes do mundo, que 

pretendiam modernizar os sistemas educativos e questionavam os princípios e finalidades 

da educação, em especial o seu caráter público e democrático. Nesse contexto, (...) tornar 

as escolas eficazes torna-se então, a principal meta das reformas, o que por sua vez, 

implicaria, adotar também uma outra visão de gestão escolar, que sinalizasse para a 

emergência de uma nova cultura na escola, ancorada em três eixos: a descentralização, a 

autonomia e a liderança escolar. (FONSECA, 1995 et al., p.53) 

 

Comparação entre os PNEs 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar como o tema “gestão democrática” 

é abordado pelo Plano Nacional de Educação de 2001 a 2014. Para isso, citaremos as 

diferenças existentes nas diretrizes, metas e estratégias desses planos.  
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O PNE foi estabelecido pelo PLO de 2010, onde o tema gestão democrática, 

juntamente com os princípios de equidade e de respeito à cidadania são abordados na 

diretriz de número X, do artigo 2º. A diretriz afirma que deve haver difusão dos princípios 

da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da educação. 

 

PNE de 2001  

O termo gestão democrática é citado na diretriz de número IV, Magistério da 

educação básica, no item 10, Formação dos Professores e valorização do magistério. Um 

dos itens das doze diretrizes diz: vivência, durante o curso, de formas de gestão 

democrática do ensino. 

 

PNE de 2010 

O tema Gestão Democrática é abordado de várias formas. Nele está escrito que a 

consecução das metas e a implementação das estratégias necessárias deverão ser 

realizadas em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no âmbito de suas respectivas competências. Os sistemas de ensino dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão prever mecanismos para o 

acompanhamento local da consecução das metas do PNE 2011/2020. Este PNE definiu 

vinte metas e devidas estratégias para se alcançá-las. 

 

PNE de 2014 

O tema gestão democrática é abordado em dois dos treze artigos. Um deles é a 

diretriz de número VI, do artigo 2º. da lei 13.005 / 2015. Esta diretriz trata somente deste 

assunto. Ela afirma promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 

O outro é o artigo 9, que diz: 

Art. 9o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, 

disciplinando a gestão democrática da educação pública nos 

respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos contado 

da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a 

legislação local já adotada com essa finalidade. 

 

Com isso esse artigo reforça a necessidade de regulamentar a gestão democrática 

nos respectivos âmbitos de atuação. Assim, esse artigo afirma que a cada dois anos o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, avaliará a qualidade da educação 
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básica para a orientação das políticas públicas. Para tanto, produzirá indicadores, 

inclusive dos processos de gestão. 

Neste PNE, o Ministério da Educação MEC; Comissão de Educação da Câmara 

dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; Conselho 

Nacional de Educação – CNE e o Fórum Nacional de Educação são responsáveis pela 

execução do PNE e o cumprimento de suas metas. Ressalta-se no cumprimento das metas 

o papel dos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito federal, que deverão 

adotar medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas no PNE. Este 

PNE também definiu vinte metas e devidas estratégias para se alcançá-las. 

Dentre elas, meta número 1 cita a palavra gestão na estratégia 1.6 e, a meta número 

7 cita a palavra gestão nas estratégias 7.3, 7.4, 7.5, 7.16, 7.22, 7.26. A meta de número 

19 trata especificamente da gestão democrática.  

Meta 19 

A meta número 19 trata exclusivamente da gestão democrática e tem 8 estratégias 

para o alcance dessa meta. A seguir a meta na íntegra: 

 

assegurar condições, no prazo de 2 (dois)anos, para a efetivação 

da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos 

de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e 

apoio técnico da União para tanto. 

 

Estratégias 

Estratégia 19.1 

Priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação 

para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a 

matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, 

conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de 

mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar. 

Estratégia 19.2 

Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação 

escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em 

demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses 
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colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de 

transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções. 

Estratégia 19.3 

Incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns 

Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, 

estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos 

seus planos de educação. 

Estratégia 19.4 

Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento 

de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando se lhes, inclusive, espaços 

adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação 

orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações. 

Estratégia 19.5 

Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 

municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo. 

Estratégia 19.6 

Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e 

seus familiares na formulação dos projetos político pedagógicos, currículos escolares, 

planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na 

avaliação de docentes e gestores escolares. 

Estratégia 19.7 

Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino. 

 

Estratégia 19.8 

Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como 

aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para 

o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. Concluímos 

que, a gestão democrática ganhou espaço e visibilidade no PNE de 2014. As estratégias 

traçadas, na meta 19 que trata exclusivamente da gestão democrática, garantem a 

participação da comunidade e de professores na formulação de projetos político 
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pedagógicos nas escolas públicas, currículos escolares, planos de gestão escolar e 

regimentos escolares e, asseguram a participação dos pais na avaliação de docentes e 

gestores escolares, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O segundo Plano Nacional de Educação aprovado por lei representa uma vitória 

da sociedade brasileira, porque legitimou o investimento de 10% do PIB em educação e 

adotou o custo aluno qualidade. 

Afinal, a Meta 20 existe para garantir todas as outras metas que trazem as 

perspectivas de avanço para a educação brasileira, nas dimensões da universalização e 

ampliação do acesso, qualidade e equidade em todos os níveis e etapas da educação 

básica, e à luz de diretrizes como a superação das desigualdades, valorização dos 

profissionais da educação e gestão democrática. O maior desafio refere-se ao papel que a 

Constituição atribuiu ao PNE: articular o sistema nacional de educação.  

A Lei nº 13.005/2014 traz importantes instrumentos para viabilizar as ações 

conjuntas em regime de colaboração e o monitoramento contínuo do processo de 

execução do PNE. Assim, o art. 5º define as instâncias responsáveis pelo monitoramento 

contínuo e pelas avaliações periódicas da execução do PNE: Ministério da Educação, 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Conselho 

Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação. 

Apesar das adversidades, constatamos que é importante acreditar no 

desenvolvimento de uma gestão democrática o trabalho participativo e a valorização de 

ideias novas trazidas pela comunidade escolar, para que todos se sintam integrantes do 

processo educativo. As ações que priorizam o desenvolvimento integral do aluno e a 

participação efetiva de todos devem ser valorizadas.  

Num país complexo como o Brasil, o direito à educação exige ações bem 

coordenadas, e não da submissão ou competição entre os entes federados. No entanto, o 

conteúdo dessa coordenação, agendada pelas dez tarefas demandadas pelo PNE, impõe a 

necessidade de nova incidência da sociedade civil. Além disso, os temas de interesse 

público deverão ser enfrentados, como a base nacional comum curricular e a Lei de 

Responsabilidade Educacional, sob o risco de algumas organizações empresariais 
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reduzirem a razão pedagógica à razão mercantil, causando graves prejuízos à qualidade 

da educação. 

Portanto, se a necessidade de firme controle social para o cumprimento das metas 

e estratégias do PNE é consenso, também é fundamental disputar o conteúdo do Sistema 

Nacional de Educação, que deve ser pautado pelo equilíbrio federativo nos processos de 

tomada de decisão e no compartilhamento de responsabilidades em termos de políticas 

educacionais. E tudo isso deverá ser feito com medidas que impeçam a corrupção e o 

desperdício do dinheiro público. 
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Resumo 

 

O presente trabalho objetiva uma reflexão sobre o processo de formação de professores 

no Brasil a partir de uma perspectiva histórica, uma vez que a problemática desse tema 

tem sido concebida sempre em segundo plano quando se trata do processo de 

escolarização brasileiro. É evidenciado pela história da educação a precarização dessa 

questão desde os primórdios da formação da escola brasileira. A necessidade de se 

conhecer tal situação faz com que seja importante um “passeio” pela história desde o 

século XVI com os Jesuítas (considerados primeiros professores no Brasil) até o século 

XXI, para que se possa compreender com mais clareza as mazelas pelas quais essa 

questão passou e ainda passa, culminando na compreensão da proposta formativa contida 

no Plano Nacional de Educação publicado em 2014. Dentre as principais questões tratadas 

estão as políticas de formação, bem como os documentos que as norteiam no Brasil (LDB 

9394/96, Plano Nacional de Educação - Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014,  Resolução 

CP/CNE nº 2, de 01 de julho de 2015). 

 

Palavras-chave: Educação, História da educação, Formação de professores.  

 

Introdução 

 A problemática da formação de professores tem permeado as discussões acerca 

do fazer escolar e pedagógico já há algum tempo. Compreender sua trajetória história é 

de grande importância para as discussões que se fazem na atualidade sobre a necessidade 

de sua formação, bem como para avaliar os limites e possibilidades da mesma em âmbito 

nacional com a proposta do Plano Nacional de Educação e as perspectivas políticas que 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
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levaram a precarização dessa formação desde os primórdios da constituição da escola 

brasileira. 

 Os estudos de história da educação no Brasil têm demonstrado que esta formação 

sofreu influências externas e também não fora prioridade para a constituição escolar 

brasileira. Desta forma o intuito deste artigo é resgatar períodos da história da educação 

brasileira, para a partir de então compreender as mazelas pelas quais a formação de 

professores para educação básica passou e ainda passa. Para tal empreitada o mesmo será 

dividido em dois momentos: no primeiro, o resgate histórico da questão de professores e 

no segundo a questão no século XXI, o Plano Nacional de Educação de 2014 e sua 

proposta. 

 

A questão da formação de professores: do século XVI ao século XIX  

 A história da educação no Brasil nos mostra que pode-se considerar como 

primeiros professores os padres da Companhia de Jesus (1549-1759), vindo com os 

colonizadores a partir de meados do século XVI. Foram a primeira ordem religiosa a se 

estabelecer por aqui e a organizar um determinado tipo de organização escolar, no 

entanto, sua proposta não vislumbrava formação de professores, mas conforme Veiga 

(2007, p.54-55): 

(...) com base no apostolado cristão, o princípio civilizador da 

ordem dos jesuítas: ir e ensinar para cristianizar. De acordo com 

Gonzaga Cabral, o “ir” significava o triunfar das distâncias 

físicas, o “ensinar” significava o triunfo da inteligência e o 

objetivo final, “cristianizar”, o triunfo da vontade. 

 

 Com sua expulsão em 1759, por meio do Alvará Régio de 28 de junho, fruto das 

reformas para modernização do estado português, encabeçadas pelo Marquês de Pombal, 

há uma tentativa de se organizar os estudos, o que se pode chamar de ensino público e 

gratuito, regido e organizado pelo estado. Mas ainda nenhuma menção a formação de 

professores que atuariam em tal organização. A ênfase organizacional recaía sobre um 

modelo existente antes da Companhia de Jesus: as aulas avulsas ou aulas régias. Estas 

seriam ministradas por um professor autorizado e nomeado pelo rei. (Veiga, 2007, p.132-

137). 
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 Segundo Saviani (2009, p.144) 

Durante todo o período colonial, desde os colégios jesuítas, 

passando pelas aulas régias implantadas pelas reformas 

pombalinas até os cursos superiores criados a partir da vinda de 

D. João VI em 1808, não se manifesta preocupação explícita com 

a questão da formação de professores. É na Lei das Escolas de 

Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro de 1827, que essa 

preocupação apareceu pela primeira vez. Ao determinar que o 

ensino, nessas escolas, deveria ser desenvolvido pelo método 

mútuo, a referida lei estipula no artigo 4º que os professores 

deverão ser treinados nesse método, às próprias custas, nas 

capitais das respectivas províncias. Portanto, está colocada aí a 

exigência de preparo didático, embora não se faça referência 

propriamente à questão pedagógica. 

 

Alguns anos mais tarde, em meados de 1834, com o Ato Adicional que delegou a 

responsabilidade da instrução primária para as províncias, são criadas as Escolas 

Normais, nos moldes que já vinham sendo adotados pela Europa. Percebe-se já aqui a 

omissão do poder central junto a esta questão. (SAVIANI, 2008, p.129). Nos anos que se 

seguiram, ainda na primeira metade do século XIX, sob a vigência da Lei das Escolas das 

Primeiras Letras, muitas críticas apareceram com relação direta a questão formativa: o 

quantitativo de vagas, a falta de preparo (algo ainda hoje presente), remuneração ruim e 

ainda a questão dedicação dos professores. Outras pairavam sobre a ineficácia do método 

mútuo ou Lancaster (proposta europeia de ensino), instalações físicas entre outras. 

O que se observou até meados do século XIX foi uma tentativa de se reformular 

a questão da escola a partir de reformas políticas impetradas no período, influenciadas 

pelas perspectivas teóricas, filosóficas advindas ainda da Europa, como observam  Vieira 

e Gomide (2008) 

Em meados do século XIX, porém, novos ventos sopram da 

Europa. Com base nas formulações de Pestalozzi e Froebel, do 

ponto de vista pedagógico, e de Bacon e Locke, sob a ótica 

filosófica, o método intuitivo surge como “um instrumento 

pedagógico capaz de reverter a ineficiência do ensino escolar” 

(VALDEMARIN, 1998, p. 65). Manuais destinados a orientar o 

uso dos novos materiais na prática pedagógica são elaborados, 

exigindo-se do professor o domínio das práticas destinadas à boa 

aplicação do método. Reitera-se, no período, a influência 

européia na formação de docentes, que passa a inscrever em seu 

referencial teórico os autores acima apontados, considerados os 
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teóricos inspiradores dos manuais didáticos e dos compêndios 

escolares utilizados. 

 

Há de se notar até aqui uma grande semelhança com questões da atualidade 

formativa que vivenciamos, os baixos salários, a falta de condições de formação e 

atuação, condições físicas, desamparo institucional e uma ausência de política escolar no 

Brasil tem tornado a carreira pouco atrativa, assim como os relatos no século XIX. Na 

atualidade a carreira docente parece ser uma alternativa no caso de não se conseguir outra 

atividade, o que empobrece as políticas de formação (GATTI, 2010). 

 

A formação de professores (Século XIX e Século XX) 

 A partir da segunda metade do século XIX, ocorreram situações que clamavam 

por reformas no âmbito educacional, como o caso das críticas as Escolas Normais, a 

insuficiência de recursos como dito anteriormente. É neste contexto que algumas 

reformas irão acontecer. 

A primeira delas conhecida como Reforma Couto Ferraz, que propôs um 

Regulamento em 1854, buscou organizar administrativamente o ensino propondo sua 

organização em forma de uma escola primária e uma secundária, um currículo elementar 

e básico.  

No que tange a questão da formação de professores, propôs a substituição das 

Escolas Normais pelos professores adjuntos, essa mudança adveio do fato de o 

reformador ser cético em relação as mesmas e porque, segundo sua visão, as Escolas 

Normais eram ineficientes tanto pela formação quanto pela quantidade de alunos que 

tinha (SAVIANI, 2008). Essa nova formação se daria em contexto prático, no qual alunos 

maiores de 12 anos se assim quisessem passariam por um concurso geral, sendo ajudantes 

para se aperfeiçoarem, perfazendo 3 anos de “curso” e depois, se se distinguissem nos 

exames do terceiro ano poderiam ser nomeados adidos, podendo ser nomeados a 

posteriori como professores públicos.  

Em 1879 outra reforma ocorre, agora conhecida como Reforma Leôncio de 

Carvalho. Esta segue algumas linhas da reforma anterior, porém rompendo com ela 

regulamentando novamente o funcionamento das Escolas Normais, estruturando-a 
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administrativamente (nomeação de professores, remuneração, currículo...) e equiparando 

as Escolas Normais particulares às oficiais e criação de novas escolas de mesmo modelo. 

 Adentrando ao período da Primeira República temos a Reforma Benjamim 

Constant (1890) fortemente influenciada pelo ideário positivista, pouco alterou a situação 

formativa dos professores. Para que a reforma fosse bem executada, era preciso que se 

investisse mais na formação dos professores, o que não ocorreu.  

 Observa-se o fato de que a cada mudança de governo mudava-se também o 

formato, importando-se modelos externos de educação que não levavam em conta a 

realidade brasileira, mesmo em termos constitucionais. 

Em termos legais, a Constituição da República de 1891 instituiu 

o sistema federativo de governo e consagrou a descentralização 

do ensino. Para tanto, de acordo com o artigo 35, inciso III, 

competia à União o direito de “criar instituições de ensino 

superior e secundário nos Estados” e, consoante o inciso IV, 

“prover a instrução secundária no Distrito Federal” (BRASIL, 

1892, apud REIS FILHO, 1981). A Constituição, embora omissa 

quanto à responsabilidade sobre o ensino primário, delegava aos 

estados e aos municípios a competência para legislar e prover esse 

nível de ensino, obrigando-os a difundir a instrução mediante a 

disseminação das escolas primárias, sob as bases de um regime 

livre e democrático. (VIEIRA; GOMIDE, 2008, p.3841) 
 

 Uma nova fase se inicia no contexto educacional brasileiro nas primeiras décadas 

do século XX, marcadamente pós anos de 1930, marco decisivo na organização política 

e econômica do estado brasileiro, implantando definitivamente o capitalismo no Brasil e 

consequente desenvolvimento do movimento Escola Novas e suas proposições. Ganha 

destaque a organização dos Institutos de Educação, tratando da formação específica para 

a Licenciatura. As duas principais iniciativas foram, a criação do Instituto do Distrito 

Federal, fundado por Anízio Teixeira em 1932 (Decreto 3.810 de 19 de março de 1932) 

e do Instituto de Educação de São Paulo, fundado por Fernando de Azevedo em 1933. 

Estes Institutos foram fundamentados nos ideários Escolanovistas. 

 É importante ressaltar que ao final da década de 1930, o país contava com poucas 

Universidades, que em sua maioria formava bacharéis em três anos. No final da década, 

passou-se a acrescentar um ano a mais nessa formação, ou seja, um quarto ano, para 

licenciatura, no qual eram ministradas disciplinas das áreas pedagógicas, iniciando-se o 
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modelo conhecido como “ 3+1”, esquema este adotado para os cursos de Licenciatura e 

de Pedagogia. 

Esse modelo veio se aplicar também ao curso de Pedagogia, 

regulamentado em 1939, destinado a formar bacharéis 

especialistas em educação e, complementarmente, professores 

para as Escolas Normais em nível médio. (GATTI, 2010, p. 1356) 

 

Pós 2ª. Guerra Mundial A partir do decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946 

(Lei Orgânica do Ensino Normal) o Curso Normal também sofreu algumas alterações. As 

alterações se relacionam à divisão em dois ciclos, 

...o primeiro correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário e 

tinha duração de quatro anos. Seu objetivo era formar regentes do 

ensino primário e funcionaria em Escolas Normais regionais. O 

segundo ciclo, com a duração de três anos, correspondia ao ciclo 

colegial do curso secundário. Seu objetivo era formar os 

professores do ensino primário e funcionaria em Escolas Normais 

e nos institutos de educação. Estes, além dos cursos citados, 

contariam com jardim de infância e escola primária anexos e 

ministrariam também cursos de especialização de professores 

primários para as áreas de Educação Especial, Ensino Supletivo, 

Desenho e Artes aplicadas, música e canto e cursos de 

administradores escolares para formar diretores, orientadores e 

inspetores escolares. Se os cursos normais de primeiro ciclo, pela 

sua similitude com os ginásios, tinham um currículo centrado nas 

disciplinas de cultura geral, no estilo das velhas Escolas Normais, 

tão criticadas, os cursos de segundo ciclo contemplavam todos os 

fundamentos da educação introduzidos pelas reformas da década 

de 1930. (SAVIANI, 2009, p. 146) 
  

 A partir de então, vislumbra-se a necessidade de se estabelecer uma legislação que 

cuidasse especificamente das questões concernentes ao processo educacional brasileiro. 

Ao final da década de 1950 ocorrem discussões a respeito da formação de professores e 

da necessidade de uma lei de diretrizes e bases, além de uma reforma universitária. As 

discussões e tramites levaram a elaboração e a aprovação do que ficou conhecida como 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pelo decreto n. 4.024. As diretrizes 

determinaram os chamados currículos mínimos para uma série de cursos dentre os quais 

estava a Pedagogia. No entanto, tal lei manteve a estrutura anterior no que diz respeito a 

formação de professores  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 4024, 

de 20/12/1961 - não trouxe soluções inovadores para o ensino 

normal, conservando as grandes linhas da organização anterior, 

seja em termos de duração dos estudos ou de divisão em ciclos. 

Registra-se apenas a equivalência legal de todas as modalidades 

de ensino médio, bem como a descentralização administrativa e a 

flexibilidade curricular, que possibilitariam o rompimento da 

uniformidade curricular das escolas normais. (CASTRO, 2006, 

p.8) 

 

Em 1971, temos a lei 5.692, na qual a formação de professores para o antigo 

ensino primário foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, 

configurando um quadro de precariedade bastante preocupante, o Curso de Magistério 

transformou-se em Habilitação Específica para o Magistério, em nível de segundo grau, 

extinguindo a extinguiu a formação de professores regentes. Desta forma foram extintos 

os Institutos de Educação e a formação de especialistas e professores para o curso normal 

passou a cargo do curso de Pedagogia. Forma criados em 1982 - Centros de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs), com caráter de “revitalização da Escola 

Normal” tentativa de solucionar os problemas, previu a formação de professores em nível 

superior, em cursos de licenciatura curta (3 anos de duração) ou plena (4 anos de duração). 

Assistimos ao período de redemocratização pós 1984, consolidado pela 

Constituição de 1988 e a partir dela novas diretrizes forma pensadas. O marco se deu com 

a promulgação da LDB nº 9.394 de dezembro de 1996, no entanto, “o que assistimos foi 

a extinção da Escola Normal em nível secundário, surgindo uma nova agência formadora 

de professores às chamadas Escolas Normais Superiores” (CASTRO, 2006). Bem como 

investimentos em capacitação a distância (TV Escola, Programa de capacitação ode 

professores – o PROCAP, PRO- QUALIDADE, financiados pelo Banco Mundial, 

alinhados coma política do então governo, corroborando com as práticas do governo neo-

liberal de então). O campo educacional passou a ter mais atenção por parte dos governos, 

e se introduziu a questão da qualidade do ensino, pautada nas relações de produção e o 

papel da educação nesta. 

Neste mesmo contexto, amplia-se a o foco para a elaboração de um Plano 

Nacional de Educação, defendendo a formação de recursos humanos para a educação. 
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O primeiro, chamado PNE da Sociedade Brasileira (PL n.º 

5.155/98), resultado dos debates organizados pelo Fórum 

Nacional de Educação no I e II Congresso Nacional de Educação 

(CONED), formulou  diretrizes e metas para a educação para os 

próximos dez anos, de forma democrática e participativa. O 

segundo, elaborado pelo Ministério da Educação   (PL n.º 

4.173/98), contém metas para a educação nacional, baseando-se 

na LDB, na Emenda Constitucional n.º 14, no Plano Decenal de 

Educação para todos (1993), nas experiências do atual governo, 

além de seminários realizados pelo INEP - Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais e de contribuições de entidades 

como Conselho Nacional de Secretários de Educação - 

CONSED,  e União de Dirigentes Municipais de Educação - 

UNDIME. (OLIVEIRA, 2003) 

 

 As metas estabelecidas por este Plano que deveriam ser colocadas em prática em 

10 anos, pouco foram alcançadas, fazendo com que os governos seguintes estendessem 

os prazos e propusessem novas metas. Até aqui não se percebeu uma efetividade quanto 

a necessidade e importância da formação de professores, em nenhuma das propostas ou 

reformas levou-se a cabo tal formação como necessária ao desenvolvimento de uma 

sociedade escolarizada no Brasil. Muitas dessas propostas se quer viraram ações. 

 Em 2014 foi promulgado o novo Plano Nacional de Educação, a partir do decreto 

LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014, com vigência para os próximos 10 anos, 

estabelecendo metas e diretrizes para a educação do país em todos os seguimentos. 

 A partir desse histórico vamos atentar para a proposta formativa para professores 

estabelecida no novo Plano Nacional de Educação. 

 

Plano Nacional de Educação – 2014 

 Em junho de 2014, a presidenta da república assinou a lei que estabelece o novo 

Plano Nacional de Educação. Segundo as publicações do Ministério da Educação  

A elaboração dos documentos contou com o apoio da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), do 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), da 

União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), do 

Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCE) e 

do Conselho Nacional de Educação (CNE). (Portal MEC – PNE) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
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 Desta forma deveria refletir a realidade educativa do país, uma vez que contou 

com importantes colaboradores. Ao que se vê, parece se distanciar da realidade que se 

apresenta na educação, propondo questões que ou deveriam já estar sanadas, ou se amplia 

demais o período para se alcançar a meta ou ainda não representa as reais necessidades. 

Este plano é composto por 20 metas divididas em quatro grupos: primeiro grupo 

- metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade (1, 2, 3, 

5,6,7,9,10 e 11); segundo grupo - redução das desigualdades e à valorização da 

diversidade (4 e 8); terceiro grupo - valorização dos profissionais da educação (15 a 18); 

ensino superior (12,13 e 14) e quarto grupo -  financiamento da educação (19 e 20). 

A respeito do terceiro grupo – valorização dos profissionais de educação, que 

inclui a formação de professores o próprio Ministério da Educação a considera estratégica 

para que as demais possam ser atingidas. Vejamos, interessante notar que o discurso 

permanece sempre o mesmo, precisamos formar bons professores, isso desde sempre, 

porém com mais força a partir da LDB 9394/96, no entanto, sem grandes modificações. 

Vale reproduzir as metas do terceiro grupo no que diz respeito a formação de 

professores. 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional 

de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do 

art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores 

e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, 

obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a 

todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino.  

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais 
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profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste 

PNE. 

 Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira 

para os(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos 

do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.  

 Sabe-se que qualquer profissional bem formado, bem remunerado e reconhecido 

em sua profissão tanto pela sociedade em geral quanto pela política pública realiza suas 

ações de forma competente, comprometida. Isso deveria ser regra em todos os meios, no 

entanto a questão toma outra forma quando se fala nos profissionais da educação, 

principalmente no que diz respeito ao professor, tanto é fato que é preciso um plano de 

educação que reafirme essa questão. Sem contar o fato de que qualquer profissional se 

forma pelas mãos dos professores, seja ele de qual nível for! 

Tal questão aponta para o fato da secundarização que a questão escolar teve e tem 

até hoje nas políticas públicas e o quanto a sociedade brasileira ainda não possui uma 

cultura escolarizada, cresceu em tamanho populacional e econômico de forma 

desordenada e subalternizada a países mais desenvolvidos e não se desenvolveu em todas 

as áreas, ou melhor, desenvolveu as áreas conforme a política imposta por esses países e 

organismos internacionais. Foi o caso da educação. Por que afinal não conseguimos 

ultrapassar esses problemas? Por que ainda temos uma má formação docente? Por que 

não há valorização efetiva da educação e seus profissionais? Por que ainda temos uma 

formação precária? 

 

Considerações finais 

 Ao retomarmos a História da Educação e observarmos o percurso político para a 

formação de professores percebemos o quanto ainda estamos defasados, o quanto ainda 

se faz necessário pensar e agir sobre a educação nesse país, uma pergunta salta afinal qual 

a importância que o professor tem/teve na formação desse país e ainda qual a importância 

da educação na constituição do Brasil. Será de fato que avançamos? 
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Aparentemente, a impressão que se tem é de que não passamos de discursos 

vazios, sem efetividade prática, bem aos moldes do caminho político percorrido por nossa 

sociedade. A guisa dos atuais acontecimentos como cortes orçamentário, fechamento de 

escolas, precarização da formação e da própria escola enquanto espaço físico de 

conhecimento, seria de fato um Plano Nacional de Educação a “tábua de salvação”? 

Muito provavelmente o atual PNE não dará conta de resolver os problemas pelo 

quais passam a escola em sua totalidade, quiçá o da formação de professores com as 

quatro metas propostas para isso, partindo a análise do que se conhece pela História da 

Educação do Brasil. Há ainda um percurso social, ou seja, de sociedade que não se pode 

fazer se não houver mudança no tratamento dado a escolarização no país, enquanto isso 

não for absolutamente prioridade em qualquer política de governo e de estado, lançar-se-

ão metas, planos, mas nada que se efetive se não mudarmos a forma e não 

compreendermos o papel da escola na construção e desenvolvimento de uma nação. 
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Resumo 

 

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que objetivou refletir acerca da 

formação inicial docente no que tange a visão dicotômica existente entre teoria e prática 

no Curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Amapá. A coleta das informações 

desta pesquisa foi mediante um levantamento bibliográfico e da pesquisa de campo, em 

que realizou-se a entrevista semiestruturadas na qual os sujeitos participantes foram 

acadêmicos do Curso de Pedagogia. As conclusões das análises conduziram para uma 

compreensão entorno da formação inicial docente a partir dos pressupostos de um modelo 

formativo progressista, concebendo que a relação entre teoria e prática é de 

reciprocidade,além de contribuir com o desenvolvimento crítico, cultural e social do 

processo formativo. 

 

Palavras-Chaves:Formação inicial. Teoria. Prática 

As universidades brasileiras possuem um papel categórico no enfrentamento das 

complexas questões instituídas para a formação dos profissionais da educação, que deve 

atender as demandas do contexto social contemporâneo. Em face às recentes disposições 

legais da Lei de Diretrizes e Bases da educação (9394/96) a formação inicial de 

professores, em especial do pedagogo, vem passando por um processo de reestruturação 

curricular do Curso de Pedagogia. 

 Assim, a discussão e a reflexão acerca da formação inicial docente e dos modelos 

formativos que se instituem nas universidades, além dabusca pela superação da visão 

dicotômica existente entre teoria e prática no Curso de Pedagogia, têm sido tema 

abordado por vários autores tais como: Pura, Nóvoa, Veiga, Pimenta, Tardif e outros com 

mailto:izabel_lucia@hotmail.com
mailto:edmar.das@bol.com.br
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o propósito de elaborar subsídios teóricos e práticos voltados à efetivação de novos 

saberes defendidos pelos diferentes modelos formativos e discursos científico-

pedagógicos que constituem a identidade profissional do professor. 

 Mas por maior que sejam as produções, a temática parece não se esgotar, e abre-

se a novas possibilidades investigativas, e por este motivo, fez-se necessário investir com 

maior consistência e persistência na temática sobre “Formação inicial de professores: 

relação entre teoria e prática”no Curso de Licenciatura em Pedagogia, pois ainda existem 

muita dúvidas e indefinições, demandadas pelo próprio contexto social, político, cultural 

e educacional. 

 

A questão da formação inicial 

 As mudanças evidenciadas no sistema educacional contemporâneo buscam 

adequar aos paradigmas dos novos tempos e contextos apresentados pelo processo de 

globalização da economia, das políticas públicas, do avanço tecnológico e alargamento 

da comunicação. Neste cenário, “o conhecimento e a educação passam a ter um valor de 

grande importância, assim, como a formação do professor torna-se um campo de sérios 

desafios”(RAMALHO, 2003, p.18), por serem concebidos como indicadores do 

desenvolvimento social, cultural e econômico. Assim, os professores são considerados 

uma peça essencial dentro desses processos de inovação educativa, como sujeitos sociais 

e disseminadores das politicas educacionais. Exigindo que o processo de 

profissionalização do professor seja articulado com as mudanças sociais, políticas e 

econômicas do país. 

Tardif (2007) acrescenta que, na atualidade as cobranças crescentes sobre o 

trabalho docente abordam a urgência em se constituir novos parâmetros para sua 

formação, com a organização e programação das atividades de ensino. E não importa a 

área em que o professor atue, é necessário que domine princípios que se encontram no 

campo de estudo da pedagogia. 

 As universidades têm o grande desafio de formar os futuros educadores que 

atuarão na Educação Básica, mediante os avanços da informação na sociedade moderna, 

que representam um avanço técnico-científico, e assim formando “(...) um profissional 

que deve ser, ao mesmo tempo, agente de mudanças individual e coletivamente, e embora 

seja importante saber o que deve fazer e como, também é importante saber por que deve 
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fazê-lo” (IMBERNÓN, 2010, p. 38), distanciando do modelo de racionalidade técnica. 

Cabe considerar que a formação do professor pautado no modelo de racionalidade técnica, 

concebe o professor como executor, reprodutor e consumidor dos saberes profissionais 

existentes no campo educacional, os conteúdos curriculares são trabalhados de forma 

descontextualizada, além de evidenciar a visão dicotômica entre os saberes teóricos e 

práticos do processo de formação. 

Uma importante questão a elucidar para melhor compreensão do modelo 

formativo técnico encontra-se nos estudo de Contreras (2002, p. 90) ao descrever que a 

ideia principal que modelo de racionalidade técnica se sustenta “é que a prática 

profissional consiste na solução instrumental de problemas mediante a aplicação de um 

conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede da pesquisa 

cientifica”. Logo, é pauta-se em ações instrumentais “porque supõe a aplicação de 

técnicas e procedimentos que se justificam por sua capacidade para conseguir os efeitos 

ou resultados desejados”.  

(CONTRERAS, 2002, p. 91) 

 Destaca-se as ideias de Veiga (2003, p.72) a respeito do processo de formação 

pautado no modelo de racionalidade técnica, por se encontrar “centrada nas competências 

é restrita e prepara na realidade, o prático, o tecnólogo, isto é, aquele que faz, mas não 

conhece os fundamentos do fazer, que se restringe ao microuniverso escolar, esquecendo 

toda a relação com a realidade social mais ampla”, atribuindo a ação docente um caráter 

ligado à atividade artesanal, limitando competências docentes a um saber prático. Estas 

características marcantes do modelo de racionalidade técnica ignoram a realidade social 

e a complexidade do dia-a-dia escolar, restringe a profissão docente a uma ação 

pragmática, simplista e prescritiva.  

Assim, é pertinente o alerta de Ramalho (2003, p. 22) ao enfatizar que este modelo 

formativo “(...) tem mantido sua hegemonia, tornando evidente a necessidade de se 

apostar na construção de um ‘modelo teórico inovador’, de uma formação que possa 

contribuir para a superação dos diferentes obstáculos ao trabalho docente”, mediante a 

uma ação reflexiva de sua prática docente, bem como do contexto social no qual o 

professor encontra-se inserido. 

O que Ramalho (2003, p. 23) propõe é um o modelo formativo emergente que 

pode ser seguido como referência teórica na formação inicial do professor, pautadona 

participaçãodo professor na construção de “sua profissão e no desenvolvimento da 
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inovação educativa, que norteia a formação de um profissional não só para compreender 

e explicar os processos educativos dos quais participa, como também para contribuir na 

transformação da realidade educacional”. Essa linha de reflexão demonstra uma visão 

ampla da atividade docente, e não limita-se a simples transferência de técnica, normas, 

procedimentos de ensino, contudo fundamenta-se em uma reflexão crítica sobre a prática 

docente, colocando o profissional da educação no cerne do processo de formação, 

contribuindo para que a prática pedagógica possa acompanhar as transformações pelas 

quais vivencia o mundo contemporâneo. 

Desta forma, Paiva (2003, p.120) esclarece que “o saber profissional docente não 

se constitui somente com base nos resultados das investigações educacionais realizadas, 

e sim em uma espécie de diálogo entre os diferentes saberes, em que o conhecimento 

cientifico é aspecto relevante, certamente, mas não o único”, já que no desenrolar de sua 

prática docente, o professor inventa um jeito próprio que lhe permite enfrentar a 

complexibilidade e a singularidade do cotidiano escolar. E que a reflexão da ação docente 

possibilita a ressignificação, reconstrução e a reelaboração de novas compreensões deste 

conhecimento, tanto teórico como prático, que será utilizado quando a situação cotidiana 

escolar exigir.  

 Nesta perspectiva, as instâncias formadoras tem a responsabilidade de preparar 

sujeitos para o exercício pleno da cidadania, propiciar-lhes, além das habilidades para o 

exercício profissional, uma formação geral e humanista, dotada de visão crítica da 

sociedade em que irão atuar, bem como primar pela construção de “uma autonomia 

profissional madura [que] implica uma reflexão crítica em que as práticas, os valores e as 

instituições sejam problematizados” (CONTRERAS, 2002, p.133) sendo uma ação de 

descoberta e mudança da experiência cotidiana e das aspirações sociais e educacionais.  

Assim, o curso de formação de professores, dentro desse novo paradigma da 

sociedade do conhecimento, não pode admitir a cultura da exclusão social que se expressa 

por mecanismos como a evasão escolar, o sistema rígido de avaliação e as formas 

objetivas de transmissão de ensino. Mas, as matrizes curricularesdevem priorizar a 

reflexão, a pesquisa e a visão crítica e contextualizada que congregue as lutas contra as 

hegemônicas da cultura da classe dominante. (CONTRERAS, 2002). 

Dessa forma, os conhecimentos profissionais teóricos e práticos carecem 

constantemente de reconstrução e de adaptação a situações novas que “exigem do 

profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o problema 
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como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os meios a serem usados 

para atingi-los” (TARDIF, 2007, p. 42). Havendo a necessidade de criação de espaços de 

reflexão, que ampliem os domínios desta formação no sentido de explorar 

conteúdos/temas em que o professor tenha possibilidade de se desenvolver para além das 

questões técnico-didáticas, que evidenciam a dicotomia entre os saberes teóricos e 

práticos. 

 

Ponderações sobre a relação teoria e prática na formação de professores. 

 

 A discussão em torno do processo formativo tem revelado a necessidades de se 

refletir acerca da visão dicotômica entre teoria e prática que permeia a formação inicial e 

a ação docente. Esta discussão é pertinente, já que este eixo deve perpassar por toda 

formação acadêmica dos profissionais da área de educação. No campo conceitual, Pura 

(1995) define duas grandes concepções sobre a temática: a concepção dicotômica e a 

concepção da unidade. 

 

c)  A questão da dicotomia entre teoria e prática. 

 

 Está linha de estudo evidencia o distanciamento entre teoria e prática presente 

tanto no processo formativo, quanto na prática pedagógica. Enfatizando a supremacia ora 

dos saberes teóricos que são concebidos como verdades absolutas e universais, e ora sobre 

os saberes práticos que é visto como irrelevante, vazio, não científico e que em nada 

contribui na formação do professor. A concepção dicotômica representa uma das maiores 

entraves na formação do professor, pois favorece a ocorrência dos problemas detectados 

e expostos nos estudos de Pura (1995): 

 Ensino centrado no professor. 

 Alunos desmotivados que não conseguem relacionar o conteúdo imposto, bem 

como sua aplicação, em seu cotidiano familiar e social. 

 Ensino reprodutivo, com ênfase na repetição e memorização. 

 Concepção curricular caracterizada pela dissociação entre o ensino e a pesquisa. 

 Conteúdos descontextualizados e desproblematizados. 

 

 Analisando a partir deste ponto de vista, é notório o entendimento de que a teoria 

deve preceder a prática, havendo a separação entre o processo de concepção e execução 
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das atividades educacionais, que resulta na falta de domínio e compreensão da totalidade, 

além de desconsiderar a realidade concreta do contexto histórico no qual o professor esta 

inserido, gerando uma formação abstrata, distanciada da realidade e desprovida de 

vivencia. É preciso explicitar que a prática não pode distanciar-se dos seus fundamentos 

teóricos, pois pode configurar-se em um discurso vazio e a prática mero ativismo 

(RAMALHO, 2003). 

 

d) A questão da unidade entre teoria e prática 

 

    O foco primordial da proposta de unidade,diz respeito à indissociabilidade entre os 

saberes teóricos e os saberes práticos, havendo uma relação de dependência entre ambas 

que transcorre ao longo de todo o processo de formação, proporcionando a efetivação de 

uma visão de totalidade e holística do processo formativo que pressupõe uma base sólida. 

Ao refletir sobre essa perspectiva, é preciso explicitar que aformação inicial de 

professores deveter como objetivo fundamental, de acordo com Veiga (2003, p.84) “a 

unicidade da teoria e da prática tornando a instituição educativa um foco do processo de 

ação-reflexão-ação, convertendo a formação em um processo de diálogo que procura 

reconfigurar saberes”, constituindo-se em um espaço de formação colaborativa. 

 Na mesma linha reflexiva, Candau (2003) concebe a teoria e a prática como 

núcleos articulados na formação acadêmica do profissional que atua na educação, e que 

não podem ser dissociados e apresentam-se imbricados em todo processo pedagógico. 

Portanto, é necessário que a busca pela unidade entre os saberes teóricos e práticos, resulta 

na formação de um profissional em educação que reflete sua ação docente situada num 

contexto, num processo contínuo de ação-reflexão-ação, capaz de intervir e transformar 

a realidade, na medida em que esta se encontra vinculada às necessidades práticas do 

homem social. A organização curricular da formação inicial de professores “deve permitir 

uma formação flexível, reconstrutiva das novas dinâmicas sociais, cientificas, políticas, 

etc.” (RAMALHO, 2003, p.140) e ser articulada com os conhecimentos produzidos na 

academia, como os saberes complexos produzidos reflexivamente pelo professor no 

contexto de sala de aula, que devem ser valorizados no processo formativo. 

 

Pedagogia: teoria e prática. 
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A relação entre teoria e prática é de fundamental relevância para a Ciência da 

Educação, e encontra-se presente em todas as concepções pedagógicas que fundamentam 

sua estrutura científica epistemológica, que perfazem a formação inicial do profissional 

da educação. A principal finalidade desta ciência é contribuir no aspecto referente à 

orientação e análise teórica de uma prática educacional em constante transformação. 

As teorias pedagógicas tradicionais carregam em seu bojo um ponto em comum a 

separação entre a teoria e a prática no que tange a formação inicial do professor, com a 

finalidade de estabelecer a separação entre os que pensam e os que executam o processo 

educacional e social, tornando-se evidente a dimensão política desse tipo de 

sistematização teórica das práticas educativas. A prática docente se apresenta de maneira 

fragmentada, caótica, carregada de ambiguidade, estereótipos e mistificações, sendo 

descontextualizada, acrítica e técnica, pautada no modelo de racionalidade técnica de 

formação (PURA, 1995). Cabe acentuar ainda que esta concepção pedagógica parte do 

princípio de que as dificuldades apresentadas na ação docente são advindas das questões 

pedagógicas, e bastaria somente mudar as ações pedagógicas para solucioná-las, sendo 

totalmente desvinculado do contexto social (PURA, 1995). 

 Contrapondo-se as teorias de cunho tradicional, é relevante elucidar os princípios 

das concepções pedagógicas crítica que norteiam a formação do professor, por 

considerarem a prática docente como ação histórica, situada e vivenciada num contexto 

em constante transformação. E os problemas instituídos pela prática são resultantes das 

contradições advindas do setor social, que são vivenciados e concretos, já que os 

“professores e suas práticas não estão à margem do debate ideológico e dos conflitos 

sociais que geram diversas e contraditórias posições teóricas e práticas nos profissionais 

da educação e nas próprias finalidades da educação” (RAMALHO, 2003, p.31). 

Assim, o professor é considerado sujeito da construção de saberes, passando a ter 

domínio do processo e do resultado, da concepção e execução das situações educacionais, 

podendo refletir sobre sua ação, criando novos saberes teóricos e práticos na tentativa de 

resolver os problemas postos pela prática diária. A relação entre teoria e prática é de 

reciprocidade, onde uma complementa a outra como uma atitude crítica que orienta o 

desenvolvimento das competências profissionais, configurando-se em todo o processo 

educacional, partindo do pressuposto de que “a construção do conhecimento não se dá de 

forma linear e imediata, só na prática como também só na teoria” (VEIGA, 2003, p.77), 
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essa atitude favorece a compreensão do conhecimento mediante o ato de aprender a 

aprender no exercício da profissão, visando uma ação transformadora.  

 Exige-se, cada vez mais, da Pedagogia uma reflexão acerca das teorias da 

educação “para se alcançar um quadro classificatório que permitiria verificar os percursos 

a serem investigados de modo a virem a se constituir o corpus pedagógico, constituído 

pelos enunciados que se considerem comuns e empiricamente corretos” (MAZZOTTI, 

2006, p. 26), e em torno da prática pedagógica, em consonância com sua dimensão teórica 

e prática, que deve ser contemplada na matriz curricular dos cursos de formação inicial 

de professores.  

Á luz dessas considerações pode-se inferir que o caráter teórico e prático embutido 

no cerne do arcabouço epistemológico da Pedagogia, permite assumir ser caráter histórico 

e dialético, sofrendo e estabelecendo mudanças significativas mediante uma ação direta 

na educação, e assim estabelecendo-se como ciência da educação. 

 

Caminho Metodológico Percorrido  

  

 Neste estudo desenvolveu-se uma pesquisa baseada na abordagem qualitativa de 

natureza descritiva, que busca estudar a especificidade de um grupo, suas opiniões, 

compreensões e atitudes, descobrindo a conexão entre as variáveis pesquisadas (GIL, 

2002). Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a qual permite abarcar um conjunto de 

informações do fenômeno estudado, buscando construir um firme referencial teórico para 

subsidiar a análise dos dados coletados na pesquisa de campo. (GIL, 2002). Utilizou-se a 

entrevista de caráter semiestruturada por permitir mudanças nas perguntas, explicações, 

e o entrevistador e entrevistado podem explorar aspectos valiosos da pesquisa; mas o 

entrevistador não pode intervir nas respostas. (FILCK, 2009).  

 A coleta das informações da pesquisa de campo de investigação foi realizada na 

Universidade Estadual do Amapá/UEAP54, no Estado do Amapá, por oferecer o Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia com a missão de “qualificar, formar profissionais da 

educação que promovam o sucesso escolar, possibilitando a apreensão de valores de uma 

                                                             
54Universidade  Estadual do Amapá foi aprovada pela Lei nº. 0969/2006, com a finalidade de 

gerenciar a educação superior no Amapá e para a Amazônia, através de cursos de graduação e de 

pós-graduação, de ações especiais previstas no artigo 43 da Lei Federal nº. 9394/1996.  
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sociedade democrática e da função social da escola” (OLIVEIRA, 2011, p. 24), além de 

enfocar a necessidade de romper com a dicotomia entre a teoria e prática na construção 

do conhecimento. Participaram, como sujeitos, desta investigação 03 (três) acadêmicos 

do Curso de Pedagogia. É pertinente enfatizar que todas as etapas da pesquisa encontram-

se relacionadas entre si; e assim a análise das informações coletadas nas entrevistas 

semiestruturadas foi realizada fundamentada no levantamento bibliográfico realizado 

para esta pesquisa. 

 

Discussão dos resultados: compreensão dos acadêmicos de Pedagogia 

 

Assim, perguntou-se para os acadêmicos se no decorrer da “Formação Inicial no 

Curso de Pedagogia existe a relação entre os saberes teóricos e práticos dos componentes 

curriculares” e os entrevistados responderam de forma unânime que 

 

sim, pois os componentes curriculares trabalhados em sala de aula 

proporcionam vivências teóricas e práticas fundamentais para o 

exercício da docência ( AC1) 

o componente curricular estágio supervisionado  promove a 

articulação e aproximação entre teoria e prática, a partir das 

atividades diversificadas que abordam conteúdos das várias 

disciplinas da instituição de ensino e vivenciadas no estágio (AC 

2) 

o Curso agrega conhecimentos das disciplinas teóricas as 

experiências vivenciadas no campo profissional. (E3) 

 

 

Elucida-se que os entrevistados admitem que o Curso de Pedagogia, agrega 

componentes curriculares configuram-se como um eixo articulador entre os saberes 

teóricos e práticos mediante a realização dos estudos e atividades que abordam conteúdos 

e temáticas diversificadas, ao longo da formação inicial do Pedagogo, baseadas “em 

sucessivos estágios de reflexão, assimilação, ação e se efetiva na interação dos 

acadêmicos com os elementos da trama: professor, aluno, disciplina, capacidades, 

interesses, expectativas, natureza e objetivos” (MENDES SOBRINHO; CARVALHO, 

2006, p.119), e assim, não se prender ao universo conteúdista do conhecimento da 

formação docente, mas a somar conhecimentos teóricos e práticos e adequá-los aos 

desafios que são impostos todos os dias no contexto escolar.  
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Desta forma, o modelo de formação inicial exercida pela universidade no Curso 

de Pedagogia tem se aproximado do modelo teórico inovador, que concebe como eixo 

principal os subsídios dos saberes teóricos e práticos, que contribuem significativamente 

para a superação dos diferentes obstáculos do trabalho docente, mediante uma ação 

reflexiva de sua prática docente, bem como do contexto social no qual o professor 

encontra-se inserido (RAMALHO, 2003). Considerando que a teoria investiga a prática 

sobre a qual retroage mediante conhecimentos adquiridos, e a prática é o ponto de partida 

do conhecimento, é a base da teoria e, por efeito desta, torna-se prática orientada 

consciente (PIMENTA, 2009). 

Assim, os componentes curriculares do Curso de Pedagogia favorecem a 

construção dos saberes teóricos e práticos que norteiam a prática do pedagogo e os 

entrevistados afirmam que 

lançam mão dos saberes teóricos analisados e discutidos em sala 

de aula, e dos seus saberes da experiência/ práticos como aluno e 

professor atuante. (AC 2) 

adquirir conhecimentos teóricos nas aulas na universidade e no 

campo de estágio supervisionado, favorecendo a construção de 

saberes que norteiam a ação docente. (AC 3) 

 

 

 Pode-se considerar, a partir das informações das entrevistas, que se acredita na 

indissociabilidade entre os saberes teóricos e os saberes práticos, havendo uma relação de 

dependência entre ambos saberes, e esse processo transcorre ao longo de todo o processo 

de formação universitária, bem como no momento do Estágio Supervisionado, são 

considerados experiências deaprendizagem, da profissão, da vida, de um mundo vivo e 

dinâmico, onde os acadêmicos passam a serem sujeitos de sua própria ação na busca de 

alternativas viáveis a fim de solucionar os problemas que vir a surgir, já que “lança mão 

do seu domínio cognitivo, e pela reflexão da sua prática, como sujeito refaz o curso da 

sua ação. Ai se faz propriamente dito uma epistemologia da prática docente” (CAMPOS, 

2007, p. 22). 

  

Considerações Finais 

 

Conclui-se, mediante a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, que a 

formação inicial do professor no Curso de Pedagogia, é campo fértil de debates e de 

grandes desafios e assim exigir que o processo de formação universitária e 
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consequentemente de profissionalização do professor esteja articulado com as mudanças 

sociais, políticas e econômicas do país. Isto ocorre por que, hoje, os profissionais da 

educação são considerados indicadores do desenvolvimento social, cultural e econômico, 

e assim terem a missão de pôr em prática às novas orientações do sistema de ensino. Logo, 

não importa a área de atuação do professor, pois deve conhecer e dominar princípios que 

se encontram no campo de estudo da pedagogia. E as universidades têm o desafio de 

formar os futuros educadores que atuarão no ensino formal, mediante as exigências 

sociais pautadas nos avanço técnico-científico, e na sociedade de rede de informação.  

Porém, a formação inicial do professor deve seguir um modelo formativo 

distanciado do modelo racionalista e técnico que concebe o professor como executor, 

reprodutor e consumidor dos saberes profissionais existentes no campo educacional além 

de evidenciar a visão dicotômica entre os saberes teóricos e práticos do processo de 

formação e profissional. Mas deve seguir apostar na construção e implementação de um 

modelo de formação teórico inovador e emergente, pautado na proposta de unidade entre 

os conhecimentos teóricos e práticos que compõe o arcabouço curricular do Curso de 

Pedagogia, ou seja, deve ter como base a indissociabilidade entre os saberes teóricos e os 

saberes práticos, por haver uma relação de dependência entre ambos saberes que 

transcorre ao longo de todo o processo de formação inicial. Só assim, irá proporcionar a 

efetivação de uma visão de totalidade e holística do processo formativo, além de 

incentivar aação reflexiva da prática docente, bem como do contexto social no qual o 

professor encontra-se inserido. 

 Por fim, a relação entre teoria e prática é de fundamental relevância para a Ciência 

da Educação, e encontra-se presente em todas as concepções pedagógicas que 

fundamentam sua estrutura científica epistemológica, que perfazema formação inicial do 

profissional da educação. E que deve fomentar a dimensão reflexiva crítica sobre a prática 

docente, colocando o profissional da educação no cerne do processo de formação inicial, 

e assim, contribuiu para que sua prática pedagógica possa acompanhar as transformações 

pelas quais vivencia o mundo contemporâneo. 

 Á luz dessas considerações pode-se inferir que o caráter teórico e prático embutido 

no cerne do arcabouço epistemológico da Pedagogia, permite assumir ser caráter histórico 

e dialético, sofrendo e estabelecendo mudanças significativas mediante uma ação direta 

na educação, e assim estabelecendo-se como ciência da educação. 
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SISTEMA E PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS TRAÇOS 

HISTÓRICOS DE UMA CULTURA POLÍTICA 

 

SANTOS, Eduardo  

PPGE-Uninove 

 

Introdução 

As análises sobre as propostas políticas de institucionalização do Sistema 

Nacional de Educação (SNE) serão exploradas, à frente, a partir de categorias – tratadas 

relacionalmente, como pede uma visão sistêmica – que problematizam o tema, na busca 

de estabelecer suas relações com os sistemas (ou subssistemas, estaduais e municipais, 

que o compõem) e, nesse passo, deslindar, exploratoriamente, os contornos políticos, 

legais e culturais que frequentam o debate, a saber: federalismo e municipalismo; 

soberania e autonomia; centralização e descentralização. Ao longo do texto, as propostas 

de implantação de um SNE e as que propugnam um Plano Nacional de Educação (PNE), 

se farão presentes, dado o fato de que se imbricam umas às outras.  

De um ponto de vista metodológico, trata-se de historicizar o debate sobre a 

implantação – ou não – de um sistema nacional de educação, identificando seus 

fundamentos político-ideológicos e os eventuais desdobramentos em propostas de 

políticas, mesmo que apenas no nível retórico das declarações de intenção, debate que vai 

se estabelecendo em diálogo com as propostas que buscaram a consolidação de planos 

nacionais de educação, formando (e formatando) discursos que vão frequentar a arena 

pública em busca de legitimação. E, com os mesmos fins, o conceito de cultura política 

constitui o elemento teórico brandido para a análise das ideologias que “atravessam” os 

discursos.  

Trabalha-se com a hipótese de que a efetiva implantação de um sistema nacional 

de educação implica, pelo menos, i. a articulação entre as partes e o todo (subsistemas e 

Sistema), e ii. uma filosofia educativa nacional, como também, iii. pressupõe abrangência 

e interações territoriais e de níveis político-administrativos – âmbito da gestão, iiii. 

fundamentos político-legais que fomentem a cooperação em nome de um interesse 

público nacional – âmbito da política-legislativa, e, por fim, iiiii. uma reformulação no 

sistema financeiro que indica uma reforma tributária.   
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Sobre a noção de sistema 

 

Pelo fato de a proposta de um sistema nacional de educação constituir temática 

recorrente, pesquisadores da área e legisladores, independentemente dos aspectos em 

debate, esforçam-se por apresentar suas definições acerca do termo antes de proceder a 

análises. Elas não se diferenciam, em sua filosofia de base, dos pressupostos originais que 

puseram de pé a teoria geral dos sistemas como campo teórico-metodológico e possuem 

pontos de contato com outros métodos de abordagem como a dialética e a teoria da 

complexidade. 

Na acepção do filósofo e biólogo austríaco considerado o criador da Teoria Geral 

dos Sistemas (TGS), o objetivo era propor uma perspectiva teórico-metodológica 

alternativa ao esquema cartesiano da ciência clássica, dado que este se caracterizava por 

abordagens científicas vazadas em relações mecânicas de causa e efeito, na excessiva (e 

recomendada) subdivisão de um fenômeno em partes como orientação para o estudo de 

um objeto empírico e no “monolinguismo” disciplinar. Tal perspectiva dava base a uma 

proposta cujo sentido era aplicar uma visão holística e integrada ao estudo dos fenômenos 

que possibilitasse “[...] estudar não somente partes e processos isoladamente, mas 

também resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na ordem que os 

unifica, resultante da interação dinâmica das partes, tornando o comportamento das partes 

diferente quando estudado isoladamente e quando tratado no todo.” (BERTALANFFY, 

1975, p. 55)         

O que há de comum em termos da explicitação teórica da concepção de sistema é 

o fato de ela, há muito, procurar dar conta da necessária ligação entre o particular e o 

geral, a causa e o efeito, o local e o global, na busca de capturar a dinâmica do movimento 

de reciprocidade (interações sistêmicas dinâmicas) que articula parte e todo. Assim é que 

 

Pascal já formulara a necessidade de ligação, que hoje é o caso de 
introduzir em nosso ensino, a começar pelo primário: “Sendo todas as 

coisas causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, mediatas e 

imediatas, e todas elas mantidas por um elo natural e insensível, que 
interliga as mais distantes e as mais diferentes, considero impossível 

conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo 

sem conhecer, particularmente, as partes...” (Pensamentos, Éd. 
Brunschvicg, II, 72). Para pensar localizadamente, é preciso pensar 

globalmente, como para pensar globalmente é preciso pensar 

localizadamente. (MORIN, 1998, p. 25) 
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Para os objetivos deste texto, entendemos que a compreensão do conceito 

“sistema” nesses termos representa um ponto de partida teórico válido e suficiente para o 

debate das proposições – e respectivas categorias-chave – que, historicamente, têm sido 

utilizadas para fundamentar a criação de um sistema nacional de educação e discorrer 

sobre as contradições políticas que as envolvem.  

 

O debate sobre a educação nacional ao tempo da Ilustração Brasileira 

 

Encontramos as primeiras proposições em torno do tema SNE no debate que 

opunha liberais e conservadores ainda no período monárquico inaugurado com a 

independência nacional de 1822, e podemos identifica-las, com algumas variações 

discursivas, na constituição das ideologias que perpassaram a República Velha (1889-

1930) e, a partir daí, em todo o período que levará ao regime ditatorial de 1964.  

A particular interpretação liberal da economia e da política no Império orientava-

se pela noção de uma liberdade absoluta, porque abstrata e teórica, já que desvinculada 

de relações concretamente estabelecidas e de situações objetivas da vida nacional naquela 

quadra histórica. Nada mais natural, tratando-se de uma jovem unidade política advinda 

de um processo colonial de três séculos de duração e que se punha às voltas com a 

necessidade de construir suas instituições e sua identidade nacional; nessa configuração 

político-ideológica, o Estado, como poder constituído sob o controle da metrópole para 

exploração de recursos da terra, chegou antes da existência de uma cultura e de uma 

sociedade, já que desprezadas foram, para a construção nacional, as múltiplas nações 

autóctones que aqui habitavam, às quais se agregaram, pouco depois, as diversas nações 

negras que participaram dessa construção em posição de subalternidade. Posições no 

sistema político derivavam diretamente do patrimônio (voto censitário) e a economia 

privada, de monocultura para exportação, confundia-se e mesmo sobrepunha-se à ideia 

de coisa pública, ou de interesse nacional, gerando o fenômeno do patrimonialismo 

estudado por Faoro (1958; 2001). Além disso, e em boa medida, adquiria prestígio a 

filosofia da história de matriz positivista de A. Comte, que fortalecia uma concepção 

doutrinária e formalista do liberalismo clássico (de matriz lockeana, por exemplo) em 

politica e em economia.   
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Em tal contexto político-ideológico, interpretava-se que a educação não poderia 

se processar sob o jugo seja da Igreja seja do Estado, críticas que se punham como 

antídoto às tendências de centralização de poder no âmbito do governo central e em 

detrimento dos arranjos políticos das oligarquias locais baseados no coronelismo, na 

enxada e no voto de cabresto, segundo a expressiva definição de Victor Nunes Leal (1949; 

2012). Advogavam nossos liberais a liberdade de ensino (ensino livre), que correspondia 

à liberdade de cátedra cultivada desde os tempos das famigeradas cátedras livres 

implantadas por D. João VI; a liberdade de empreendimento privado no ensino, entendido 

como o reino do exercício da liberdade civil e dos direitos individuais em matéria 

econômica; a liberdade política, que se materializava na defesa da não obrigatoriedade do 

voto e na precedência do poder das elites locais.  

Dessa forma, foi se constituindo a racionalidade política que fundamentaria as 

posições e a estrutura de poder da República Velha. O embate entre essas posições – que 

consideramos variações retóricas de um liberalismo transplantado apenas no nível das 

ideias e que apresentava, numa ponta, o cientificismo, e na outra, o conservadorismo – 

foram uma constante no período 1870-1889, denominado por Barros (1959; 1986) 

“Ilustração Brasileira”, expressa no debate sobre a ideia de universidade e a oportunidade 

de sua instituição no país. Opunham-se, então, blocos de poder que, perpassados por 

ideologias políticas que não conheciam estrita qualificação teórica (porque retóricas, 

ahistóricas e que desconsideravam as práticas, o real), poderiam ser definidas, ainda 

segundo esse autor, como católico-conservadoras, cientificistas e liberais. O fato de 

nossos políticos e intelectuais, cultivados majoritariamente nas escolas superiores 

europeias, não terem, de modo geral, de responder às demandas populares e de estarem 

informados por perspectivas culturais externas, foi um dos elementos que contribuiu para 

que o ensino, na República brasileira, se esmerasse na educação de bacharéis, formando 

bons retóricos e frágeis cientistas – experts em discursos, teorias e doutrinas, eram, no 

entanto, desprovidos de relações e inspirações fundadas nos problemas e nas práticas 

sociais de seu próprio país, do país real.  

O debate apresentava-se eivado de contradições nas relações entre os níveis de 

governo e suas atribuições legais quanto à execução e ao financiamento de políticas 

públicas; buscavam-se estabelecer posições locais de força (muitas vezes tendentes a 

absolutizar os princípios teóricos do liberalismo caboclo) para definir questões das 

responsabilidades federativas, da titularidade e do destino dos tributos, assim como 
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“patinava” nas definições políticas sobre a iniciativa e a paternidade das politicas 

educacionais. No Manifesto do Partido Republicano, de 1870, que contou com a 

contribuição decisiva de Rui Barbosa, proclamava-se: “Se carecêssemos de uma fórmula 

para assinalar perante a consciência nacional os efeitos de um ou outro regime, nós a 

resumiremos assim: -Centralização–Desmembramento. Descentralização-Unidade.” 

(MENCK, 2009, p. 55 apud MARTINS, 2011 p. 62).  

 

Uma República em busca de um Estado-Nação 

  

Pouco tempo depois, “proclamada” a República, nos trabalhos da Constituinte de 

1890, reunida para propor a primeira constituição republicana para o país, repercutiam os 

pressupostos dos debates que vinham se dando ao longo do último terço daquele século e 

que podem ser sintetizados nas posições de Tavares Bastos e Ruy Barbosa sobre a ideia, 

se não de um sistema, de uma educação nacional. Era possível verificar que um político 

como “Tavares Bastos representava, nos aspectos administrativo e financeiro, uma 

admirável antecipação do regime de colaboração. Ao lado da percepção de que a 

educação não se limita a um interesse local, sugere o compartilhamento de seu 

financiamento.” (MARTINS, 2011, p. 55). E que um “Rui Barbosa enaltece o lema de 

Sarmiento55: “instrução para todos custeada por todos”, que inspirara a proposta do 

Conselheiro João Alfredo de definição de uma porcentagem dos impostos gerais para 

financiar a educação. Assim, propõe a criação de um fundo escolar e de um imposto direto 

local [...]” (id.ib., p. 61). Complementando a posição que alimentava a polêmica de base, 

mais uma vez é Ruy Barbosa que assevera: “Ou a monarquia faz a federação, ou o 

federalismo faz a República.” (id.ib., p. 62) 

Em tais posições, os intelectuais mencionados antecipavam temas que frequentam 

e fomentam os debates sobre a educação e os sistemas educacionais nos tempos atuais, 

geralmente propostos em termos antitéticos que “conversam” (ou não) entre si: 

centralização/descentralização, federalismo/municipalismo, soberania/autonomia; ou em 

termos que adquirem conotação ora distinta ora análoga como cooperação e colaboração. 

Todos esses pares categoriais e/ou conceitos, apreendidos em si mesmos, são e estão 

                                                             
55 Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) foi presidente da Argentina entre 1868 e 1874. 

Antes de se tornar presidente, foi encarregado pelo governo chileno de aprimorar seu sistema 
de educação pública, viajando à Europa e aos Estados Unidos para estudar seus sistemas 
educacionais.  
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atravessados pela nossa cultura política, formada no interior das contradições do debate 

intelectual, dos desafios políticos e da vida social de uma nação em construção.  

A institucionalização das formas de representação política da monarquia à 

República mirava, num Estado nacional ainda em processo de institucionalização, os 

modelos preexistentes, o mais influente deles sendo o federalismo dualista norte-

americano, que apenas reconhecia estados e União como entes participantes do pacto 

federalista. No entanto, a explicitação da perspectiva liberal brasileira, num solo cultural 

de frágil representação política das demandas sociais e de arranjos de poder fundados em 

bases locais, implicavam que:  

 

A descentralização federativa defendida por Tavares Bastos e Rui 

Barbosa era provincial, visto que se baseava na federação dual dos 

Estados Unidos. [...] a tradição de pensamento liberal não foi 
essencialmente republicana. Foi federalista antes de qualquer coisa, 

associando descentralização com autonomia provincial e não 

municipal, em decorrência, talvez, da estreita relação, no Brasil, entre 
o municipalismo e o centralismo. (ARAÚJO, 2010, p. 398)  

 

 

Há que contextualizar, para relativizar, a afirmação da autora, pois é de 

conhecimento outro dado que calaria fundo na cultura política brasileira: a organização 

do poder em bases municipais, ou a perspectiva política municipalista, foi um expediente 

político largamente utilizado pelo própria metrópole no processo de colonização, tendo 

as câmaras municipais, por exemplo, que detinham poderes executivos e representavam 

colonos e homens bons da terra, uma instauração anterior aos poderes provinciais e um 

papel de maior protagonismo político. Assim como é certo que foi com o suporte dos 

poderes locais que se organizou uma estrutura de poder que os vinculava, para legitimar, 

com a política dos presidentes de províncias, que por sua vez alimentavam a política 

presidencial do café com leite da república Velha.  

Ao fim e ao cabo, o que estava em jogo no período e que orientava os termos do 

debate educacional, com impactos teóricos e políticos até os dias de hoje – reafirme-se 

que, na configuração das políticas públicas e, particularmente, nas propostas sobre 

políticas em educação, o tema da forma de governo federalista, opção da constituição 

republicana, condensa tais contradições – eram as resistências à centralização do poder 

nas mãos de um ente político nacional, a União, que se contrapunha tanto à 

descentralização das iniciativas de governo quanto à constituição de sistemas 

educacionais sob o controle das oligarquias locais. Em outras palavras, no processo de 
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construção de instituições políticas e de políticas públicas para o país, a cultura política 

gerada ao longo de alguns séculos de cultivo de grande autonomia local, exercida 

diretamente ou como moeda de troca da política de governadores (presidentes dos estados 

ao longo da República Velha), que por sua vez resultava benéfica aos acordos para as 

eleições presidenciais, é herdeira da concepção patrimonialista de poder, como nos foi 

descrita no trabalho magistral de Raymundo Faoro (1958; 2001). E, aqui, os vínculos com 

o capital mais valioso do período, a terra, definia a influência política das oligarquias 

locais.  

Essa polêmica conjugava-se – e ainda hoje se conjuga – a um embate político entre 

União, estados e municípios que tem, como uma de suas faces mais proeminentes, seu 

centro na questão tributária: fontes e formas de tributação, modelos de arrecadação e 

distribuição dos recursos, consequente repartição de responsabilidades executivas entre 

os entes federativos, o que nos remete ao pacto político que subjaz à forma federativa. 

Não é por outro motivo que reforma tributária e reforma política são pautas constantes do 

debate público, tão alardeadas quanto adiadas56. 

Com as mudanças propiciadas pelo processo de urbanização e industrialização, 

conjugado ao esgotamento tanto do modelo econômico agrário exportador, forçado pela 

primeira guerra mundial, quanto do modelo político do café com leite, novos ares se 

fazem sentir nos embates políticos e culturais das primeiras décadas dos séculos XX. E 

agora sob o protagonismo de novas classes sociais e de demandas que passam a ser vistas, 

gradativamente, como nacionais, tendo em vista as relações políticas e econômicas que 

vão moldando o capitalismo internacional. Ao lado de eventos importantes na política 

como a grande greve geral de 1917, as revoltas dos 18 do Forte de Copacabana e as dos 

tenentes de 1922 e 1924, a fundação dos partidos Comunista do Brasil em 1922 e do 

Democrático em 1926, temos, no front cultural e educacional, a realização da Semana da 

Arte Moderna, em 1922, a criação da Academia Brasileira de Educação (ABE), em 1924, 

e a instituição do Conselho Nacional de Ensino (Decreto nº 16.782-A, de 13/01/1925)57.  

A década de 20, para Nagle (1974), inaugura e encerra o otimismo pedagógico 

que seria exibido no período entre intelectuais, educadores, autoridades públicas e 

                                                             
56 A esta altura, cabe lembrar que a instituição do regime federativo, que se dá na Constituição 
de 1891, incorpora os municípios como unidade da federação apenas na Carta Magna de 1988.   
57 A criação de um primeiro Conselho Superior em Educação data de 1911 (Decreto nº 8.659, de 
05/04/1911), com a criação do Conselho Superior de Ensino.  
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famílias58. Se as manifestações de natureza mais diretamente política buscam a superação 

da fragmentação do poder em prol da unidade nacional, desprivilegiando os interesses 

locais em nome dos interesses nacionais (em construção), aqueles eventos de caráter 

cultural e educacional procuram instilar o debate sobre a identidade nacional e a 

brasilidade. Nesse estado de coisas, desponta o tema da educação, que passa a configurar-

se emergente e emergencial para o processo de construção e emancipação nacionais, e, 

em consequência, para o exercício da soberania política do país no universo das relações 

internacionais. As condições de possibilidade serão dadas pela Revolução de 1930 e os 

governos que se seguiram e que a ela, pode-se dizer, representaram, constituindo a famosa 

Era Vargas – afirma-se a perspectiva nacional como foco e o protagonismo da União 

como elemento de vetorização e viabilização de políticas públicas.  

Nesse período, despontam em importância as conferências nacionais de educação 

que tiveram início na década de 1920, já sob a inspiração dos ideais escola-novistas, e 

seus temas, que a seguir relacionamos: I Conferência Nacional de Educação Curitiba, 

1927), que discutiu o ensino primário, a formação de professores etc.; II Conferência 

Nacional de Educação (Belo Horizonte, 1928), com os temas educação política, sanitária, 

agrícola, doméstica, ensino secundário etc.; III Conferência Nacional de Educação (São 

Paulo, 1929), sobre ensino primário, ensino secundário, ensino profissional, organização 

universitária etc.; IV Conferência Nacional de Educação (Rio de Janeiro, 1931): grandes 

diretrizes para a educação popular; V Conferência Nacional de Educação (Niterói, 1932-

1933): sugestões à Assembleia Constituinte; VI Conferência Nacional de Educação 

(Fortaleza, 1934): educação pré-escolar etc.; VII Congresso Nacional de Educação (Rio 

de Janeiro, 1935): educação física; VIII Congresso Nacional de Educação (Goiânia, 

1942): ensino primário etc.; IX Congresso Brasileiro de Educação (Rio de Janeiro, 1945): 

educação democrática; X Conferência Nacional de Educação (Rio de Janeiro, 1950): 

poder do Estado e instituições de ensino; XI Conferência Nacional de Educação (Curitiba, 

1954): divulgação das Nações Unidas e financiamento do ensino. 

(http://www.abe1924.org.br/quem-somos)  

                                                             
58 Importa lembrar, com Warde (2010), que “Embora haja indícios de que estivesse com o 

trabalho em condições de defesa na primeira metade dos anos 60, Nagle acabou por adiá-lo até 
1966, para aí, então, defendê-lo como tese de livre-docência, em Araraquara, não mais sobre o 
período de "1930-34", e sim sobre a "Primeira República", apesar de o título original referir-se 
apenas aos anos "1920-1929.”  
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O que se depreende dessa lista de realizações sob o modelo de conferências é a 

busca de estabelecer o debate e de apontar diagnósticos sobre educação em chave 

nacional, para extrair propostas de políticas que pudessem forjar as necessárias relações 

entre níveis e sistemas educativos e as responsabilidades e atribuições das diversas 

instâncias político-administrativas de governo. A influência de tais processos foi maior 

ou menor de acordo com os breves intervalos de vigência de regimes de liberdades que 

se apresentaram e nas aberturas políticas propiciadas por momentos de afirmação de 

objetivos de construção nacional, como foram os da Junta Revolucionária entre 1930 e 

1936, na qual está compreendida a Constituição de 1934, e o período ditatorial do Estado 

Novo (1937-1945), cujo élan de integração e desenvolvimento nacionais a partir do 

Estado central (a nossa via prussiana de desenvolvimento) incidiram diretamente contra 

as oligarquias locais e ao fim do qual se propôs uma nova constituição, a de 1946.  

 

A Educação Nova - em busca de um Sistema e de um Plano nacionais 

 

Assim, entre recuos e avanços, sob a influência da Escola Nova e no contexto de 

mudanças a partir do Estado, superpondo as estruturas institucionais do governo central 

às estacas políticas fincadas pelos poderes oligárquicos locais, foi possível propor o 

debate em educação sob uma perspectiva nacional e realizar alguns avanços – mais 

teóricos que práticos, é verdade – em matéria educativa. Não seria exagero apontar, nesse 

processo, o início de uma mudança na cultura política brasileira que se revela no fato de 

se ir instituindo um projeto nacional, de se tomar como desafio a unidade do território e 

da cultura brasileiros, em detrimento – não em composição com, o que constitui, a nosso 

ver, a novidade da orientação política atual – das especificidades regionais/locais.  

As mudanças do período, mesmo que se dirigissem mais enfaticamente a prover 

estrutura e consistência pedagógica aos sistemas municipais de ensino, partiam de uma 

formulação política que se orientava pela ideia de nação e de relações nacionais. Data do 

início desse período a instituição do Ministério da Educação e da Saúde, já em 1930, e, 

logo em seguida, em 1931, do Conselho Nacional de Educação (Decreto nº 19.850, de 

11/04/1931), este em substituição ao Conselho Superior de Ensino, não sendo sem 

propósito a substituição do termo “superior de ensino” por “nacional de educação”. O 

Ministério, destinado a projetar políticas para essas áreas, apresentou pela primeira vez 

uma concepção de políticas para as questões sociais, incluindo a educação nessa 
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definição. Em 1932, a disseminação das ideias do Manifesto dos Pioneiros da Escola 

Nova, documento escrito por Álvaro Vieira Pinto que, em nome de um conjunto 

razoavelmente amplo de educadores e autoridades da educação nacional, procurava 

atualizar o país em relação aos desafios políticos e culturais que se apresentavam à nação 

brasileira, propugnando explicitamente por um sistema nacional de educação e por um 

plano nacional de educação. Já o subtítulo do Manifesto era sugestivo quanto ao tema que 

tratava e ao público a que se destinava: A reconstrução educacional no Brasil - ao povo 

e ao governo. O diagnóstico sobre o estado da educação brasileira está bastante explícito 

no documento dos pioneiros:  

 

[...] se depois de 43 anos de regime republicano, se der um balanço ao 
estado atual da educação pública, no Brasil, se verificará que, 

dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais, que era 

indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, 
todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de 

continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização 

escolar, à altura das necessidades modernas e das necessidades do país. 

Tudo fragmentário e desarticulado59.  
 

A esse diagnóstico propunha-se uma “terapêutica”, que no interesse deste trabalho 

cabe assinalar apenas a que se expressa no seguinte trecho de abertura do item “c” do 

Manifesto, paradigmaticamente nomeado “c) A descentralização”, que aponta para a 

construção de um sistema público, universal e gratuito altamente descentralizado na sua 

operação, mas unitariamente vetorizado pelo governo central em seus princípios e valores 

maiores, e que diziam respeito à construção da nação em íntima interdependência dos 

processos educativos:  

 

A organização da educação brasileira unitária sobre a base e os 

princípios do Estado, no espírito da verdadeira comunidade popular e 
no cuidado da unidade nacional, não implica um centralismo estéril e 

odioso, ao qual se opõem as condições geográficas do país e a 

necessidade de adaptação crescente da escola aos interesses e às 
exigências regionais. Unidade não significa uniformidade. A unidade 

pressupõe multiplicidade. (MANIFESTO..., 2006, p. 195)  

 

                                                             
59 Extraído da edição em PDF da Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, p.188–204, 
ago. 2006 - ISSN: 1676-2584.  
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E o Manifesto finaliza, em tom quase épico, que a tarefa mais espinhosa e ao 

mesmo tempo mais necessária, “[...] o dever mais alto, mais penoso e mais grave é, de 

certo, o da educação que, dando ao povo a consciência de si mesmo e de seus destinos e 

a força para afirmar-se e realizá-los, entretém, cultiva e perpetua a identidade da 

consciência nacional, na sua comunhão íntima com a consciência humana.” (id.ib.)  

Assim, nos termos desse histórico documento e como antecipação da pauta de 

mudanças em educação, a unidade nacional dependia da concertação de esforços de 

múltiplos agentes (em especial os educadores, como profissionais do ensino e à frente da 

barricada do saber, além da escola e das famílias), em ambiente democrático, na 

construção de um sistema nacional articulado de educação, que teria entre seus princípios 

fundamentais a unidade na diversidade, a universalidade e a estreita vinculação com o 

desenvolvimento cultural e econômico nacionais. Os grandes “mantras” propostos no 

Documento podem ser resumidos em: i. construção de um sistema educacional nacional, 

coordenado desde o centro (a União), mas preservando a diversidade de situações 

regionais, portanto, a autonomia das organizações políticas de nível municipal e estadual; 

ii. definição de um plano nacional de educação que articule objetivos e metas e funde o 

pacto entre as instâncias da federação; iii. articulação, em bases científicas, dos mundos 

social, do trabalho e da cultura, com vistas ao futuro do desenvolvimento social e 

econômico da nação.  

A questão é que, a despeito da grande repercussão gerada pelo Manifesto e da 

propagação de um ideal educativo que transbordou os muros da escola, as propostas desse 

documento pouco ou quase nada se efetivaram. Em boa medida essas propostas estiveram 

presentes na Constituição de 1934; no entanto, esse diploma legal teve vida curta, pois 

muito rapidamente as sombras do Estado Novo caíram sobre o país e desestabilizaram a 

democracia nascente, mantendo, no entanto, a perspectiva política de definição e 

implantação de políticas públicas a partir do centro e sob a rubrica do nacional. Dado o 

destino das propostas centrais do Manifesto, a gaveta dos gabinetes, mais uma vez os 

princípios reformistas dos pioneiros não se transformam em políticas efetivas, pela 

emergência de outro período de autoritarismo estatal que outorgou ao país uma nova carta 

constitucional de matiz autoritário e centralizador. Entendemos que uma das pedras 

postas no caminho estava nas questões federativa e tributária, ancoradas na cultura 

política que nos informava.  
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De qualquer maneira, o Manifesto de 32 teve o mérito de abrir e qualificar o debate 

educacional. Pode-se dizer que a permanência, no recém-criado Ministério da Educação 

e Saúde Pública do mais longevo dos ministros de que já se teve notícia, Gustavo 

Capanema, de 1934 a 1945, cobrindo boa parte da Era Vargas, foi um indicativo do vigor 

desse movimento de intelectuais e educadores. E se pode tributar à gestão Capanema a 

promoção de reformas nos ensinos secundário e universitário na direção da implantação 

das bases da educação nacional, reformas que se orientavam numa perspectiva nacional 

e focavam a estreita ligação entre formação e desenvolvimento do país. Tendo a 

integração como objetivo geoestratégico para o território nacional e o desenvolvimento 

como elemento de consolidação da soberania do país no plano externo, para o qual 

inevitavelmente concorria a implantação de uma política educacional de abrangência 

também nacional, o governo central estadonovista, revestido de autoridade suprema, não 

deixou de atuar na criação das bases institucionais das quais fluíssem planejamentos e 

políticas públicos. Já no ano de 1937 é criada a Secretaria de Avaliação e Informação 

Educacional (Sediae), vinculada ao Ministério da Educação; no mesmo ano, funda-se o 

Instituto Nacional de Pedagogia (INEP), que “[...] iniciou seus trabalhos de fato, com a 

publicação do Decreto-Lei nº 580, regulamentando a organização e a estrutura da 

instituição e modificando sua denominação para Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos. Foi nomeado para o cargo de diretor-geral do órgão o professor Lourenço 

Filho” (http://portal.inep.gov.br/institucional-historia), um dos importantes signatários do 

Manifesto de 1932. O Decreto, repercutindo as propostas dos pioneiros de 

estabelecimento de uma visão científica que orientasse a conformação do sistema 

nacional de educação, assim estabelecia as funções do órgão:  

 
[...] organizar a documentação relativa à história e ao estado atual das 

doutrinas e técnicas pedagógicas; manter intercâmbio com instituições 

do País e do estrangeiro; promover inquéritos e pesquisas; prestar 

assistência técnica aos serviços estaduais, municipais e particulares de 
educação, ministrando-lhes, mediante consulta ou independentemente 

dela, esclarecimentos e soluções sobre problemas pedagógicos; 

divulgar os seus trabalhos. (id.ib.)                   
 

Também cabia ao Inep participar da orientação e seleção profissional dos 

funcionários públicos da União. A criação desse Instituto e o escopo abrangente de suas 

funções corroboram a visão de que era fundamental, ao se pensar em uma política ou um 

sistema nacional de educação, construir uma base de dados educacionais, para, então, 
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propor políticas cientificamente validadas que abrangessem todo o país, em 

reconhecimento do fato de que: “Nas décadas anteriores à sua criação, algumas tentativas 

de sistematizar os conhecimentos educacionais e propor melhorias ao ensino já haviam 

sido articuladas, sem conseguir, no entanto, ter a continuidade desejada.” (id.ib.)  

A respeito das propostas contidas no Manifesto e ao fim do Estado Novo, há de 

se concordar, no quesito educação, com a seguinte avaliação quanto aos resultados do 

processo de modernização nacional pela via prussiana:  

 

Entre 1953 e 1957 a discussão do Projeto se faz esporádica e quase 

todos os analistas apontam para a questão das competências da União e 

dos Estados, da centralização ou descentralização da educação como o 
cerne da controvérsia que contou com a interpretação do parecer de 

Capanema, mais inspirado na Carta outorgada de 1937 do que na 

Constituição de 1946. (LOBO NETO, 2009, p. 2)  
 

 

Mas, para fazer jus à década de 1950, mais um dos breves períodos de democracia 

vividos no Brasil, é importante ressaltar iniciativas como a criação, em 1951, da 

Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual CAPES), 

dirigida por Anísio Teixeira de seu início até o golpe de 1964, e que se subordinava 

diretamente ao presidente Getúlio Vargas, expressão da importância do tema educação 

para um governo que se propunha a continuar a obra da modernização e da integração 

nacional, agora legitimado por eleições livres. Na mesma década, temos a 

institucionalização dos Centros de Pesquisas Educacionais, que constituiu uma verdadeira 

linha de investigação, no contexto e na perspectiva de construção nacional, da qual a 

pesquisa educacional se põe como elemento estratégico para o alcance dos objetivos do 

governo do período60:  

 

A entrada em funcionamento dos Centros de Pesquisas Educacionais 

do INEP, a partir de 1955, já foi avaliada como parte integrante de um 

movimento mais amplo de intensificação da ação governamental no 
sentido da construção de aparatos oficiais destinados ao estudo e ao 

planejamento no campo educacional, que contou com o envolvimento 

                                                             
60 Para o entendimento do debate sobre o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional e dos 
Centros Regionais de Pesquisa Educacional, remetemos ao trabalho de Marcos Cezar Freitas: 
História, Antropologia e a pesquisa educacional (Cortez, 2001), produzido em consulta a fontes 
primárias, isto é, aos documentos produzidos por esses organismos. O autor historiciza o debate 
identificando a visão do nacional, do regional e do cultural em imbricação com as propostas de 
organização da educação nacional e apresenta com clareza os dilemas teóricos que se 
interpunham ao debate.  
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de parte importante de uma geração de destacados cientistas sociais 

com a temática educacional (Neves, 2002, p. 354-355; Mazza, 2001, p. 

105). (FERREIRA, 2008, p. 279-280) 
 

  

Revisitada a situação educacional do país 27 anos depois, um novo Manifesto vai 

lamentar a permanência, no essencial, dos problemas expostos em 1932. Embora 

reconheça alguns avanços, o tom do novo documento: Manifesto dos Educadores: mais 

uma vez convocados - manifesto ao povo e ao governo, de 1959, se põe em termos 

lamentosos:  

 

O que era antes um plano de ação para o futuro, tornou-se hoje matéria 

já inadiável como programa de realizações práticas, por cuja execução 

esperamos inutilmente, durante um quarto de século de avanços e 
recuos, de perplexidades e hesitações. Certamente, nesse largo período, 

tivemos a fortuna de constatar numerosas iniciativas do maior alcance, 

muitas delas de responsabilidade direta ou sob a inspiração de alguns 
dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Mas 

foram elas ou largos planejamentos, parcialmente executados, ou 

medidas fragmentárias, em setores isolados da educação ou de 

influências regionais, sem as conexões indispensáveis com as diversas 
esferas do aparelhamento escolar, cuja estrutura geral não se modificou, 

mantendo-se incongruente e desarticulada em suas peças fundamentais 

[...] (MANIFESTO..., 1959, p. 2)  
 

Seus signatários, no entanto, mantêm viva a chama dos ideais escolanovistas: 

“Não negamos nenhum dos princípios por que nos batemos em 1932, e cuja atualidade é 

ainda tão viva, e mais do que viva, tão palpitante que esse documento, já velho de mais 

de 25 anos, se diria pensado e escrito nestes dias.” (id.ib.), até porque, em larga medida, 

eles eram os mesmos, a saber: constituição e implantação de um sistema e de um plano 

nacionais de educação, sob o princípio da unidade nacional, mas que resguardassem e 

respeitassem a autonomia de estados e municípios, sob o princípio da autonomia 

federativa, portanto, em regime de articulação de sistemas vinculados a um sistema 

territorial e politicamente mais abrangente.  

Ambos os manifestos, de forma mais tímida ou mais arrojada, mais clara ou mais 

obscura, propunham mediações entre educação e política e procuravam definir 

responsabilidades: “A formação de homens harmoniosamente desenvolvidos, que sejam 

de seu país e de seu tempo [...] será, num vasto plano de educação democrática, o cuidado 

comum, metódico e pertinaz, da família, da escola e da sociedade, todo o conjunto de 

suas instituições.” (id.ib., p. 18)  
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O interregno democrático, também curto, do pós-45 ao golpe militar de 1964, 

representou a oportunidade de se estabelecer um debate nacional em torno de reformas 

estruturais, tendentes a “passar a limpo” a construção institucional que se havia feito até 

então, fundamentada em ideário nacional (em alguma medida, nacionalista, o que é 

diferente, mas que nos termos e épocas a que estamos nos referindo, se conjugam) e 

apontada para o futuro. Referimo-nos às propostas encampadas por João Goulart em seu 

período presidencial: reformas bancária, financeira, fiscal, tributária, do serviço público, 

das relações externas, além de tantas outras, e entre elas a da educação, que tratava da 

LDB 4024/61. O debate sobre a instituição de uma lei de diretrizes e bases da educação 

nacional – que consignaria, ao mesmo tempo, um sistema e um plano, como previstos nos 

manifestos – ganhou força e envolveu políticos, educadores e intelectuais. A proposta 

inicial feita em 1948, que apenas se concretizou em 1961, não encontrou ambiente 

político para sua implantação de fato, dado que, novamente, um projeto abrangente de 

organização da educação nacional se viu “atropelado” por mais um período de regime 

ditatorial.  

 

SNE e PNE – de tempos difíceis aos desafios e possibilidades atuais  

 

A longa noite de 1964 não precisa ser contextualizada neste texto. Basta somente 

lembrar que a proposta não aplicada da LDB de 1961, retocada, gerou a Lei 5692/71, 

promulgada sem debate nem questionamentos no auge dos momentos mais duros dos 

governos militares. Aponte-se apenas que, sustentada numa retórica ainda nacionalista, 

mas francamente antidemocrática, e numa visão geopolítica que tomava como estratégia 

a atualização do desenvolvimento brasileiro aos padrões das economias capitalistas mais 

desenvolvidas, no entanto sem mercados abertos nem burguesia nacional relevante – e 

muito menos povo –, as propostas do regime para a educação buscaram fortalecer as duas 

pontas necessárias ao desenvolvimento do milagre econômico brasileiro (o 

desenvolvimento social viria depois do crescimento do bolo, teria dito um ministro da 

época): a do ensino técnico, voltado à formação de mão de obra minimamente qualificada 

para o emprego nas fábricas e em ocupações de baixa qualificação; e a da pós-graduação, 

focada na formação de pessoal altamente qualificado para liderar o desenvolvimento 

econômico. Este segundo objetivo, diga-se, desdobrou-se na organização de um sistema 

razoavelmente sofisticado de cursos stricto sensu, ainda hoje considerado um dos mais 
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exitosos da América Latina, e de apoios à formação fora do país. De resto, data desse 

período ditatorial um processo de expansão do setor privado da educação superior, 

enquanto a universidade pública se via tolhida de investimentos, mantendo a suas portas 

o exército universitário de reserva61. 

Superados os governos de arbítrio militar e passados os governos de transição, 

mandatários civis eleitos democraticamente e movimentos sociais de recuperação de 

direitos e de conquistas cidadãs voltaram à cena, agora sob o ímpeto das ruas e a força de 

um debate público mais aberto. Esse estado de coisas significou, para o país, um 

verdadeiro processo de reconstrução nacional, que alcançou o campo da educação. Neste 

tema, uma ação governamental digna de nota, ao longo dos governos de consolidação da 

transição para a democracia como aqui consideramos os de José Sarney (1985-1990), 

Fernando Collor de Mello (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994), foi a desmontagem 

do Conselho Federal de Educação, no mandato deste último, que havia sido criado pela 

primeira LDB (4024/61) e mantido na seguinte (LDB 5692/71), com sua substituição por 

um novo organismo: o Conselho Nacional de Educação, pela MP nº 661, de 18/10/94, 

convertida na Lei nº 9.131/95, revitalizado em seu processo de indicação e 

funcionamento, para conferir a ele a necessária legitimidade do período de 

redemocratização.   

Ademais, e extremamente importante para este debate, para além das questões 

endógenas, os elementos de natureza extranacional tornaram-se praticamente 

impositivos, especialmente no sentido de constranger a ação do Estado-Nação e, nesse 

passo, das políticas e dos investimentos públicos em educação. Claro que esse elemento 

sempre esteve presente, mas a força de sua ação na economia e na política se acelerou 

fortemente em razão dos processos denominados, genericamente, de globalização, 

gerando impactos globais importantes a partir dos anos de 1980 em diante nos países em 

desenvolvimento, com a crise das dívidas nacionais e a emergência do neoliberalismo 

como a ideologia do processo de avanço do sistema de acumulação em novo patamar 

tecnológico e escala geográfica. As recomendações dos organismos multilaterais, 

                                                             
61 Há bibliografia razoavelmente extensa a respeito do crescimento do ensino superior privado 

– para este e outros períodos – nos trabalhos do Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior da 
Universidade de São Paulo. Sugerimos: SAMPAIO, Helena. Ensino Superior no Brasil – o setor 
privado. São Paulo: Fapesp; Hucitec, 2000, e SAMPAIO, Helena; DURHAM, Eunice. (org.). O 
Ensino Superior em transformação. São Paulo: NUPES, 2001.  
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especialmente Banco Mundial, OMC e FMI, e os consensos gerados em Washington 

(1991) e nos acordos que resultaram no GATT (HADDAD, 2008), se fizeram e ainda se 

fazem sentir em vários níveis da administração pública, consolidando-se na proposta de 

Estado mínimo e na consequente postulação de reforma do Estado62. Em educação, foram 

muitas as prescrições pela privatização de vastos setores educacionais, fundamentadas na 

“doutrina” da liberdade de escolha de pessoas e famílias, e na incompetência e carência 

de recursos endêmicas da área pública; pela abertura dos mercados nacionais ao capital 

estrangeiro (na verdade, transnacional); pela redução de investimentos públicos na 

educação universitária em favor de sua liberação aos grupos de investimento 

internacionais e ao empresariado nacional; pela municipalização do ensino público, entre 

tantas outras diretrizes que acompanhavam a oferta e/ou cobrança dos empréstimos dos 

organismos multilaterais. Compromissos e práticas de governo no campo da educação 

foram se firmando ainda nos governos autodenominados socialdemocratas do período 

1995-2002 e se estenderam aos governos autodenominados populares de 2011-2014.  

A argumentação acadêmica que se contrapôs à sanha das reformas educacionais 

propostas nesse período, fundada nas recomendações de matiz neoliberal dos organismos 

multilaterais, pontuou, ao mesmo tempo, a “invasão” e a resistência, especialmente 

quando tomado como referência o ensino superior:   

 

Na esfera dos estudos acadêmicos, os impactos da reconfiguração da 
educação superior têm sido debatidos sob os mais diversos aspectos. 

[...] primam por uma visada analítica de oposição à agenda neoliberal 

transnacionalizante que impôs sua racionalidade às reformas do Estado 
nas últimas décadas, e, neste âmbito, dos sistemas nacionais de 

educação, construindo suas críticas no registro de uma argumentação 

de natureza contra-hegemônica à globalização. (SANTOS; SILVA, 

2012, p. 3)  
 

 

Nesses trinta anos passados de retorno ao processo democrático, a contar de 1985, 

a mobilização por direitos e pela radicalização da democracia vem dando o tom ao 

estabelecer novos marcos de convivência entre Estado e Sociedade, entre poderes 

públicos e cidadãos; ao fortalecer e legitimar mobilizações e reivindicações sociais em 

torno dos temas que dizem respeito à vida cidadã, numa sociedade também cultural e 

                                                             
62 A respeito da reforma do Estado (na verdade, chamemos pelo que ela de fato foi: uma reforma 
de governo, dado que o ente que a propôs era o Executivo), consulte-se os trabalhos de Bresser 
Pereira: www.bresserpereira.org.br, em particular o item Reforma gerencial do Estado.  
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politicamente renovada. E que se renovou não apenas pelo fato de agora se conviver em 

clima de liberdades, mas também porque foram acumuladas, aprimoradas e difundidas 

reflexões teóricas e experiências práticas no campo pedagógico e no âmbito dos sistemas 

de educação municipais, estaduais e da União; foram desenvolvidas tecnologias de 

informação e de comunicação aplicadas à educação e formas de mobilização social pelas 

temáticas sociais e, nelas, pelas questões de política educacional; incrementaram-se 

dispositivos à legislação educacional que alargaram e melhor definiram o escopo de 

atuação dos entes da federação.  

Para além disso, assistiu-se à emergência de um discurso que irradiou-se na 

sociedade, calcado na ideia de uma sociedade do conhecimento; o tema educação 

conquistou presença midiática e apareceu em plataformas eleitorais que a propunham 

educação como fundamento da vida cidadã e expressão da modernidade de um país. É 

fato que educação tem sido vista, contemporaneamente, como requisito profissional, 

pressuposto para a inserção social, passaporte para a cidadania, seguro contra a 

marginalização e forma de estabelecer diferencial competitivo no âmbito da competição 

econômica mundial e nacional. Tal nível de legitimidade – assim como, em nossa visão, 

de descabida responsabilização da educação escolar como dimensão responsável pelas 

mudanças político-sociais – da educação como uma dimensão fundamental da vida 

contemporânea e um direito de todos os cidadãos significa propô-la como política de 

Estado. 

A fim de expressar sinteticamente os termos do debate atual em educação e de sua 

sistematização na forma de planos e sistemas, em meio a um tempo de renovação 

democrática, afirmamos, em texto anterior, no uso do exemplo da educação superior, que  

 

[...] as políticas para a educação superior dos governos FHC 

orientavam-se claramente pelos pressupostos da agenda 

neoliberal e estavam delimitadas pela concepção de igualdade 

formal; as políticas dos governos Lula, embora “cercadas” pelo 

realismo pragmático dessa mesma agenda, tenderam a mitigá-la 

em favor de uma visão mais inclusiva e afinada com os objetivos 

de inclusão e dos chamados direitos de terceira geração, numa 

perspectiva mais contemporânea de cidadania que se poderia 

dizer orientada pelo conceito de equidade. (SANTOS; SILVA, 

2012, p. 23) 
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Pressionados pelos movimentos sociais e de docentes, os mandatos de FHC 

iniciaram as primeiras tentativas de dar conta do déficit educacional do país, no entanto, 

informado fortemente pelas “recomendações” das agências multilaterais, primam por 

planejar políticas de gerenciamento da máquina pública e de “acomodação” à realidade 

da globalização hegemônica imposta de fora para dentro. E os governos Lula Silva 

inauguram uma perspectiva mais participacionista, o elemento da participação compondo 

uma perspectiva de governo pautada em consultas mais amplas à sociedade, com foco 

mais decisivo na inclusão e sob o lastro de uma política externa mais soberana no concerto 

internacional. Entendemos que tais governos exprimiram, em suas políticas públicas 

educacionais, diferenças de natureza teórico-conceitual e que essas diferenças estão 

fadadas a pontuar o debate sobre os rumos da educação no país, particularmente no que 

se refere à construção – e às formas como se propõe tal construção – de um Sistema 

Nacional de Educação apontado no Plano Nacional de Educação.  

Buscamos identificar, nessas políticas e nesses governos, a filosofia de base que 

os fundamentava e que levou a diferentes políticas de governo, num debate que, 

entendemos, vale para qualificar as ideologias que definiam os pressupostos ideológicos 

presentes nas propostas de políticas educacionais dos dias de hoje e num ambiente que 

impõe a legitimação democrática das políticas públicas.  

 

 

Conclusões provisórias: para um resumo dos termos político-ideológicos do debate 

contemporâneo 

 

Como vimos, o debate sobre a necessidade e/ou importância de se constituir, no 

Brasil, um Sistema Nacional de Educação, de características orgânicas e articuladas, não 

representa novidade histórica. As condições políticas e culturais para sua constituição e 

implantação, sim, e constituem produto direto da retomada do processo democrático após 

21 anos de ditadura civil-militar, consolidando-se, a partir daí, na convocação de uma 

Assembleia Nacional Constituinte, na promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, na regulamentação da área educacional promovida pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, na legislação infraconstitucional que se 

passou a produzir em resposta às diretivas desses documentos legais e, por fim, e não 

menos importante, das iniciativas governamentais de promoção de conferências nacionais 
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de educação e de instituição de planos nacionais de educação e de um fórum nacional de 

educação, além de outras medidas de governo63.  

  Para avançar na direção de construir de um sistema e dando consequência ao 

estado da arte do debate feito até aqui no Brasil, é lícito conjecturar, com Dourado (2013, 

p. 763), que “Tais questões não se dissociam de temas como reforma tributária, novo 

pacto federativo e efetiva descentralização das políticas (sem perder de vista a 

importância da coordenação nacional da União), que tenham por eixo a regulamentação 

do regime de colaboração.” Assim, as condições de possibilidade, desta feita legais, que 

efetivariam um sistema nacional de educação estariam condicionadas, em boa medida, a 

reformas como a tributária e a política – ou pelo menos guardam estreita relação com elas 

–, além da concretização de uma politica de Estado como antídoto à descontinuidade de 

objetivos e metas das políticas públicas, mal de que padece a gestão pública brasileira.  

Concordamos, em tese, com o autor, pois nos quadros da engenharia política que 

organiza nosso sistema de representação, a que chamamos Estado Democrático de 

Direito, qualquer proposta de colaboração entre as instâncias federativas de poder tem de 

estar positivada em lei, para não se correr o risco de que as políticas públicas acordadas 

entre elas não virem letra morta. Mas também estamos sensíveis ao alerta de Carvalho 

(2005, p. 181, Apud MARTINS, 2011, p. 38) de que, “No Brasil, julgou-se que a quebra 

da centralização e a introdução do federalismo trariam, automaticamente, a liberdade e a 

igualdade; acreditou-se que o efeito geraria a causa.” Geralmente, o que se passa é que a 

lei normatiza determinada situação sociocultural, não a cria.   

Partimos da conclusão provisória, à luz das observações anteriores e mediante 

uma visada empírica da realidade educacional contemporânea, de que há um sistema de 

abrangência nacional que vem funcionando de fato, embora não de direito, isto é, embora 

não haja uma legislação que tenha implantado um SNE, existe um conjunto de iniciativas 

                                                             
63 Nomeadamente, são as medidas consignadas na Exposição de Motivos (EM) 033 em que o à 
época Ministro da Educação Fernando Haddad encaminha e justifica à Presidente da República 
o PNE que seria aprovado em junho de 2014: “Na esfera infra-constitucional, as modificações na 
ordem jurídico-institucional 10 completaram-se com a aprovação, pelo Congresso Nacional, de 
vários instrumentos legais de grande impacto para a educação brasileira, destacando-se a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996 - LDB); a Emenda 
Constitucional nº 14, de 1996, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF; a Lei n° 10.172, de 2001, que 
estabeleceu o Plano Nacional de Educação - PNE atualmente vigente; a Lei nº 11.494, de 2007, 
que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; e, mais recentemente, a Emenda 
Constitucional nº 59, 2009, que ampliou o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade.  
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legislativas e executivas, de parte dos poderes públicos dos três níveis de governo, muitas 

delas em conformidade com as demandas dos segmentos sociais organizados, que 

produziu uma situação de regulação das políticas educacionais em território nacional que 

tem orientado processos e definido responsabilidades de execução e financiamento de 

políticas públicas em educação entre os entes federados. Essa situação de fato carece, na 

opinião de entidades representativas dos educadores e  de muitos pesquisadores do tema, 

de uma legislação que estabeleça o princípio federativo da colaboração previsto na 

Constituição e na LDB como situação legal, atribuindo responsabilidades claras às esferas 

político-administrativas, e que também defina em lei a origem e a destinação dos recursos 

no âmbito de tais esferas – essas as demandas que, postas em prática, conformariam um 

sistema nacional respaldado em arcabouço legal.  

A despeito de configurar uma inversão da lógica que preside o planejamento 

político-administrativo de políticas públicas – um plano, que é parte de um processo de 

planejamento, propõe um sistema, não é o Sistema que regula a implantação do Plano –, 

essas as motivações, em síntese, para que a implantação do Sistema Nacional de Educação 

constitua uma das propostas do Plano Nacional de Educação. 
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Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo geral analisar se as atividades de 

matemática contidas na coleção Buriti Mirim proporcionam a construção do raciocínio 

lógico da criança pequena. Como objetivos específicos elencamos os seguintes: analisar 

se as atividades de matemática possibilitam que a criança desenvolva a criatividade e a 

imaginação, analisar se as atividades propostas são contextualizadas e do interesse das 

crianças pequenas; verificar se os tamanhos das figuras e os espaços destinados à 

realização das atividades estão de acordo para a faixa etária de cinco anos. Buscamos 

responder as seguintes perguntas: As atividades contidas nos livros didáticos possibilitam 

que a criança desenvolva a criatividade e a imaginação? As atividades propostas nos 

livros são contextualizadas e do interesse das crianças pequenas? Os tamanhos das figuras 

e os espaços destinados à realização das atividades estão de acordo para a faixa etária de 

cinco anos? Partimos da hipótese que muitas escolas de Educação Infantil, principalmente 

as privadas, utilizam livros didáticos para desenvolver as atividades curriculares e, em 

muitos casos, colocam as crianças em situações de escolarização precoce o que vem de 

encontro com a concepção de criança proposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil.  Como referencial teórico recorreremos aos seguintes autores: 

BOSSI (2000); CAMINI (2010); FREITAG (1997); CHOPPIN (2004) para fundamentar 

a categoria livro didático; PIAGET (2013); KAMII (2011) e RAMOS (2009) para 

fundamentar o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. A pesquisa será 

realizada em uma escola privada de Educação Infantil localizada na cidade de São Paulo 

que adota o material em questão, cujos sujeitos serão quatro professoras que lecionam na 

última etapa da Educação Infantil da referida escola. A abordagem metodológica será de 

cunho qualitativo e, além da análise dos documentos, no caso o livro didático, adotar-se-

á como procedimento de coleta de dados entrevistas semiestruturadas. 

Palavras-chave: Livro didático, Educação Infantil, Raciocínio lógico-matemático 
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Introdução / Justificativa 

 

Este texto é um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento que pretende 

expor os objetivos, o universo da pesquisa, a metodologia que será adotada cujos 

resultados parciais apontam o levantamento de estudos já realizados referentes ao livro 

didático de modo geral e ao livro didático utilizado na Educação Infantil, especificamente 

o de matemática. 

 Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Educação Infantil passa 

a ser um direito da criança pequena, porém foi em 1996, com a divulgação na nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN- lei nº 9394/96), que a Educação 

Infantil passa a fazer parte da Educação Básica, como primeira etapa desse nível de 

ensino. Durante todos esses anos, Diretrizes, Resoluções e Pareceres são publicados pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) apontando os avanços alcançados no que se 

refere aos direitos e concepções de crianças de modo que elas possam ser cuidadas e 

educadas levando-se em conta as necessidades da infância. 

 As Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, documento publicado pelo MEC 

em 2010, apontam que as creches e pré-escolas se caracterizam como “[...] espaços 

institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais público ou 

privado que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade [...]” (p. 12). Tal 

documento apresenta uma concepção de criança como, 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL (2010, p. 12).  

 

O currículo para a Educação Infantil, nesse documento, é definido como um 

“Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico 

e tecnológico de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos 
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de idade” (p. 12). As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações 

e as brincadeiras.  

Diante dessas proposições, seria o livro didático um instrumento viável na 

Educação Infantil? Entendemos que tal material é aplicável somente para crianças de 4 e 

5 anos e, mesmo assim, deveria ser usado como um instrumento de apoio, isto é, somente 

após os conceitos nele contidos serem trabalhados de forma lúdica e interativa usando o 

corpo da criança, os espaços da escola e os materiais disponíveis. 

Pesquisas realizadas pela neurociência apontam que logo após o nascimento, o 

cérebro infantil se desenvolve com muita intensidade, portanto, quanto mais as crianças 

são estimuladas melhor, porém tal estimulação tem de ser de acordo com que cada uma é 

capaz de responder. Nesse sentido, as atividades do livro didático, no nosso entendimento, 

não deve ser utilizado como algo engessado e da mesma forma para todas as crianças. 

Objeto / Objetivos 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a análise das atividades de 

matemática de um livro didático da coleção Buriti Mirim. Pretende-se analisar se as 

atividades de matemática contidas no livro proporcionam a construção do raciocínio 

lógico da criança pequena; verificar se as atividades de matemática são contextualizadas; 

se possibilitam que a criança desenvolva o raciocínio lógico e são do interesse das 

crianças pequenas, bem como observar os tamanhos das figuras e os espaços destinados 

à realização das atividades estão de acordo para a faixa etária de cinco anos. 

 

Universo, Sujeitos, Metodologia e Procedimentos 

A pesquisa será realizada em uma escola privada de Educação Infantil localizada 

na cidade de São Paulo que adota o material em questão. A abordagem da pesquisa será 

de cunho qualitativo e, além da análise dos documentos, no caso o livro didático, adotará 

como procedimento de coleta de dados entrevistas semiestruturadas com quatro 

professoras que lecionam na última etapa deste nível de ensino. 

Segundo Lüdke e André (2013) é cada vez mais evidente o interesse pelas 

pesquisas qualitativa, bem como suscita muitas dúvidas quanto ao rigor científico e 
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confusões conceituais. Para tanto as autoras recorrem às cinco categorias de Bogdan e 

Biklen (1982) para explicar a pesquisa qualitativa. 

 As entrevistas qualitativas possuem um ambiente natural como sua fonte direta 

de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivo; a preocupação com o processo é muito maior que o 

produto; o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vidas são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; a análise dos dados tendem a seguir um processo indutivo.  

 A entrevista semiestruturada, de acordo com Lüdke e André (20130 se desenrola 

a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o 

entrevistador faça as necessárias adaptações. Parece claro, para as autoras que o tipo mais 

adequado para o trabalho de pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima-se 

mais dos esquemas mais livres, menos estruturados.  

 

Resultados / Considerações finais 

A pesquisa encontra-se em fase inicial. Até o presente momento foi realizado 

um levantamento de teses e dissertações que discutem o livro didático no Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) bem como um levantamento 

no site da Scientific Eletronic Library Online (Scielo), somente na área da Educação. 

Nesse levantamento encontramos seis estudos relatados a seguir. 

A dissertação de Bossi (2000) intitulada “A (in)evitável didatização do livro 

infantil através do livro didático” desenvolvida na Universidade Federal de Minas 

Gerais, contribui para a temática do conceito de livro didático, por isso nosso interesse 

em discuti-la.  

O objeto de estudo da autora foi o processo da didatização dos textos apropriados 

dos livros infantis através dos livros de alfabetização. A análise dos textos presentes os 

livros didáticos e os textos de origem revelou que a alterações ocorrem mais pelo 

tratamento que os textos recebem no contexto discursivo em que se encontram. Segundo 

a autora a função que o texto passa a ter nos livros de alfabetização modifica sua leitura. 
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Bossi recorre aos autores Freitag (1989), Munakata (1997), Lajolo e Zilberman 

(1996), Soares (1996), Oliveira (1984), Batista (1997) para afirmar que o tema é 

complexo e define o conceito com base em sua dupla distinção na escola, manifestada 

pelos leitores a que se dirigem: professores e aluno. 

Emmel e Araújo (2012) em artigo intitulado “A Pesquisa sobre o livro didático no 

Brasil: contexto, caracterização e referenciais de análise no período 1999-2010”,  

analisaram artigos publicados, no período de 1999 a 2008, em periódicos nacionais 

indexados no Scientific Eletronic Library (SCIELO) ou apresentados em eventos de 

pesquisa em educação: anais da 23ª (2000) a 31ª (2008) Reunião Anual da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED); anais do Encontro 

Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE) de 2002 a 2010; anais do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) de 1999 a 2009. 

No que se refere aos Grupos de Trabalho (GT) da ANPED, os autores ressaltam 

que dos 24 GT’s existentes na ANPED, 13 trazem pesquisas sobre o livro didático, sendo 

que o GT10 (Alfabetização, Leitura e Escrita) foi o que apresentou o maior número de 

pesquisas. Os GT03 (Movimentos Sociais); o GT04 (Didática); o GT07 (Educação de 

crianças de 0 a 6 anos); o GT08 (Formação de Professores); o GT11 (Política de Educação 

Superior); o GT14 (Sociologia da Educação); o GT15 (Educação Especial); o GT16 

(Educação e Comunicação); o GT20 (Psicologia da Educação); o GT24- (Educação e 

Arte) não apresentaram nenhum trabalho com a temática livro didático. Muitas áreas, 

segundo os autores, ainda demandam pesquisas e publicações sobre o livro didático no 

Brasil. 

Com esse trabalho, apontaram a relevância em pesquisar sobre o tema e destacam 

o fato de as universidades polo das discussões concentram-se na Região Sudeste e 

também que a maioria dos trabalhos mostra preocupação com o Ensino Fundamental e 

Médio e recomendam a investigação de novas pesquisas sobre o tema.  

Os autores conceituam o livro didático como um instrumento de informação a 

serviço do professor e dos estudantes, que se constituiu muitas vezes num método/guia 

de ensino. Para os autores, as pesquisas em educação propiciam a construção de uma 

visão crítica de docentes e alunos, no processo de formação profissional, sobre a 

qualidade dos livros didáticos, limites e possibilidades de uso. Portanto é fundamental 
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para a investigação e caracterização das concepções e práticas descritas evidenciem as 

concepções históricas dessa produção. 

 Silva (2012), em seu artigo intitulado “A fetichização do livro Didático no Brasil” 

discute a polêmica sobre a qualidade dos livros didáticos vinculadas pela imprensa nos 

últimos anos demonstrando a supervalorização deste instrumento didático/pedagógico em 

nossa cultura escolar. De acordo com o autor o status alcançado nas representações 

sociais por esse instrumento é resultado de uma complexa trajetória histórica, sobretudo 

no período republicano. No artigo debaterá também como a consagração do material 

parece ofuscar outras discussões como as reais condições de trabalho, formação e 

aprendizado de professores e alunos. 

Brandão e Selva (1999) no artigo “O livro didático na educação infantil: reflexão 

versus resolução de problemas matemáticos” pela Universidade federal de Pernambuco, 

examinam doze coleções de livros a partir de quatro eixo e concluíram que os livros 

didáticos de pré-escola analisados pretendem trabalhar com a resolução de problemas, no 

entanto, as situações propostas não estimulam o desenvolvimento e o confronto de 

estratégicas diversas por parte das crianças. 

O livro didático passou a ser o principal e, em muitos casos, o único instrumento 

de apoio ao trabalho docente. É o que constatou Luiz Roberto Dante em documento 

publicado pelo MEC (19996), “Livro Didático e Qualidade de Ensino”, no capítulos 

intitulado “Livro Didático de Matemática: uso ou abuso?” O autor afirma que o livro 

indicava a amplitude, a sequência e o ritmo de desenvolvimento do programa de 

matemática, além de ser um instrumento auxiliar de aprendizagem e de ensino em sala de 

aula. Recomenda a necessidade da melhoria de qualidade e orientação aos professores de 

como utilizá-lo. O autor destaca a importância do livro de matemática no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Diante do exposto, percebe-se a escassez de trabalhos que discutem o livro 

didático na Educação Infantil. Nesse sentido, a relevância acadêmica desta pesquisa está 

em apresentar uma análise que traga dados para esse nível de ensino. 
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