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EDITORIAL

Educação básica obrigatória e gratuita 
Estratégias e perspectivas

A situação educacional brasileira não se dissocia do quadro político, econômico 
e cultural mais amplo, que é, ainda, marcado por desigualdades sociais e regionais 
significativas, em que pesem os esforços da última década.

Na educação básica, várias ações, programas e políticas se realizaram, envol-
vendo sociedade civil e política, bem como entre os entes federados (União, esta-
dos/Distrito Federal e municípios), para a ampliação do acesso e a melhoria da qua-
lidade.

No âmbito federal, houve uma série de iniciativas: a busca da ruptura à lógica 
de focalização do Fundef (apenas ao ensino fundamental), por meio da criação do 
Fundeb, direcionado a toda a educação básica, incluindo as modalidades educati-
vas; a efetivação de políticas e programas de apoio às diferentes etapas desse nível 
de ensino, incluindo as direcionadas à formação inicial e continuada, à ampliação 
dos programas suplementares de material didático escolar, do transporte, alimenta-
ção e assistência à saúde, às políticas ligadas à inclusão e diversidade, entre outros.

A aprovação da Emenda Constitucional nº 59/09 constituiu-se em instrumen-
to normativo de grande importância, à medida em que alterou a Constituição Fede-
ral, dispondo sobre a redução anual do percentual da Desvinculação das Receitas 
da União (DRU), incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvol-
vimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal; a obrigatorieda-
de e gratuidade do ensino de quatro a 17 anos; a ampliação da abrangência dos pro-
gramas suplementares para toda a educação básica; a definição de que os entes fe-
derados deverão estabelecer formas de colaboração, de modo a assegurar a univer-
salização do ensino obrigatório; a definição da duração decenal do Plano Nacional 
de Educação e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em edu-
cação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB).

As análises deste dossiê nos remetem à problematização das estratégias de me-
lhoria da educação básica, em especial da educação obrigatória, objetivando contri-
buir para a consolidação de processos de organização e gestão, bem como as regula-
ções que lhes dão contornos, pautados na defesa de uma educação democrática e de 
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qualidade. As reflexões aqui apresentadas devem contribuir para os debates, ações e 
mobilizações a serem desencadeados em prol da educação como direito social.

Em consonância com sua proposta editorial, Retratos da Escola reitera as seguin-
tes seções: Entrevista, Artigo, Resenha e Documento.

Na Entrevista, convidamos três educadores cuja história e trajetória em defesa 
da educação pública de qualidade os legitima como profissionais engajados nos di-
ferentes espaços da dinâmica pedagógica, incluindo a gestão e organização da edu-
cação básica, bem como na discussão e proposição de políticas públicas no campo 
educacional.

Na seção Artigos, as temáticas situam o quadro complexo da organização e ges-
tão da educação nacional, visando a garantia da ampliação dos direitos, em particu-
lar, à educação obrigatória, constitucionalmente compreendida como a educação de 
quatro a 17 anos. Em que pese este marco e avanço legal, as reflexões situam os sig-
nificativos desafios à efetivação desse direito público subjetivo, incluindo questões 
como acesso, permanência com qualidade, dinâmica curricular e de gestão, modali-
dades educativas. Tais desafios se apresentam para todas as etapas da educação bá-
sica, mesmo no ensino fundamental que, historicamente, foi priorizado. As reflexões 
levantam questões referentes à construção de novos marcos para a educação nacio-
nal, especialmente para o necessário engajamento na construção do Plano Nacional 
de Educação como política de Estado.

Na seção Resenha, foram abordadas duas coletâneas: 1) Políticas Públicas e Ges-
tão da Educação Básica: o Distrito Federal em foco; e 2) A qualidade da Educação Bá-
sica Municipal: sistemas e escolas em Goiás. A apresentação das obras nos permite 
uma visão das pesquisas direcionadas à investigação da educação básica, seus pro-
cessos organizativos e de gestão.

Na seção Documentos temos dois textos: 1) Análise da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educação (CNTE) à EC nº 59, de 2009, em que a entida-
de apresenta seu estudo sobre a educação básica obrigatória; e 2 ) Resolução nº 7 do 
CNE, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 
nove anos. São dois importantes documentos que contribuem para a discussão pro-
posta neste Dossiê.

A capa da edição “estudando o futuro” é de autoria do arquiteto e artista plás-
tico Carlos Alexandre Lapa de Aguiar, cuja expressão artística nos convida à refle-
xão e à busca da compreensão das múltiplas linguagens que retratam a contempo-
raneidade. 

Como periódico da área, como espaço plural de discussões, reflexões e proposi-
ções no campo das políticas e da gestão da educação objetiva, Retratos da Escola, nes-
te Dossiê, propõe-se compreender e problematizar, sobretudo, as perspectivas para 
a educação básica obrigatória de quatro e 17 anos. A discussão sobre as políticas, o 
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financiamento, a gestão, a dinâmica curricular, a relação público e privado, o dualis-
mo estrutural entre ensino médio e educação profissional, a consolidação do ensino 
fundamental de nove anos e da expansão com qualidade, sem redução da educação 
infantil à mera escolarização, se apresentam como desafios aos novos e atuais gesto-
res da educação no País e à sociedade em geral.

O estabelecimento de políticas de Estado, em prol da melhoria da qualidade 
dos diferentes níveis e modalidades de educação, por meio de um novo Plano Na-
cional de Educação amplamente discutido, constitui-se em parâmetro fundamen-
tal para deslindarmos novos horizontes para a educação nacional, o que implicará a 
ampliação dos recursos para a educação, a criação de um sistema nacional de edu-
cação e a regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados como 
passos fundamentais para o processo de mudança. Esperamos que este número con-
tribua para a reflexão e engajamento dos leitores nos diferentes espaços de constru-
ção e gestão da educação básica de qualidade no País.

Luiz Fernandes Dourado
Editor



ENTREVISTA
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Educação básica obrigatória e gratuita
Avanços e desafios

 Nos últimos anos, vários esforços, ações e políticas vêm sendo realizados, 
para garantir educação básica de qualidade a todos: as mudanças na lógica e alcance 
do financiamento, com a criação do Fundeb, a ampliação dos programas suplementa-
res de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, as po-
líticas ligadas à inclusão e diversidade e, em 2009, a aprovação da Emenda Constitu-
cional nº 59, de 2009, que prevê a redução anual do percentual da Desvinculação das 
Receitas da União (DRU), incidente sobre os recursos destinados à manutenção e de-
senvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal; a obrigato-
riedade e gratuidade do ensino de quatro a dezessete anos; a ampliação da abrangên-
cia dos programas suplementares para todas as etapas da educação básica; a defini-
ção de que os entes federados estabeleçam formas de colaboração, de modo a assegu-
rar a universalização do ensino obrigatório; a definição da duração decenal do Plano 
Nacional de Educação e a meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do Produto Interno Bruto (PIB). Situar esses avanços legais e problemati-
zar os desafios e possibilidades para a garantia da obrigatoriedade e universalização 
da educação de quatro a 17 anos é o foco desta entrevista, com Francisco das Chagas 
Fernandes1, Lisete Regina Gomes Arelaro2 e Regina Vinhaes Gracindo3, realizada 
pelo editor de Retratos da Escola, Luiz Fernandes Dourado.

Considerando o papel dos entes federados, quais são os principais proble-
mas para a garantia de acesso e permanência à educação básica no Brasil?

Chagas Fernandes - Há muitos problemas, que interferem no acesso e na per-
manência - desigualdades regionais ainda muito fortes, formação de nossos profis-
sionais e, também, em relação ao financiamento da educação. Mas há um problema 
maior: como articular os três entes federados na garantia da qualidade da educação 
básica? Nesse cenário, é fundamental garantir a regulamentação do regime de cola-
boração e instituir novos parâmetros de cooperação na relação entre os entes federa-
dos. A efetivação do sistema nacional de educação contribuirá para o estabelecimen-
to de ações e políticas articuladas e, desse modo, para o acesso e permanência à edu-
cação básica de qualidade.
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Lisete Arelaro - O principal problema é que não temos tradição de cooperação 
entre as esferas públicas e, em consequência, os governos federal e estaduais costu-
mam impor suas políticas aos municípios para que eles as realizem, independente-
mente das suas condições reais. Apesar de sermos, constitucionalmente, uma federa-
ção, o governo federal comporta-se como se fôssemos, no máximo, “Estados Unidos” 
do Brasil. Há pouca consideração sobre as diferenças brutais entre os municípios, es-
pecialmente os menores, do ponto de vista demográfico, e os mais pobres. Apesar de 
se ter informações objetivas de que 75% dos 5.563 municípios dependem dos recur-
sos do Fundo de Participação Municipal (FPM – o que é um indicador de pobreza e, 
portanto, de falta de independência político-financeira), as propostas de reforma tri-
butária não respondem à questão.

Regina Vinhaes - Em primeiro lugar, a concretização do Sistema Nacional de 
Educação que a EC 59/09 consignou, de forma original e inovadora, na Constituição 
Federal (art. 214). Com isso, o regime de colaboração entre os entes federados ficará 
estabelecido, garantindo financiamento e gestão democrática para a educação básica, 
além da necessária unidade na diversidade curricular. Outra questão a ser dimensio-
nada para a garantida do acesso, permanência e sucesso dos estudantes é a melhoria 
da formação dos profissionais da educação e sua consequente valorização.

Qual a importância da aprovação da emenda constitucional 59/09 e quais 
os principais desafios para a universalização da educação obrigatória e gra-
tuita dos quatro aos 17 anos?

Lisete Arelaro - Sinceramente, a importância da EC 59 não está na ampliação da 
educação obrigatória no País, mas na DRU em relação à educação. Tentamos várias 
vezes convencer o MEC de que as duas propostas eram muito diferentes nos seus ob-
jetivos, havendo consenso sobre a DRU e não sobre a proposta de extensão da educa-
ção básica. Não defendo obrigatoriedade para a educação infantil, mas direito das fa-
mílias a este atendimento. Obrigar não significa necessariamente – e os estudos mos-
tram isso – atendimento de qualidade, nem efetiva ampliação das matrículas. Pode 
gerar, simplesmente, privatização ou comunitarização do atendimento.

Regina Vinhaes - Uma das maiores conquistas educacionais dos últimos anos 
foi, certamente, a aprovação da EC 59/2009, que trouxe significativos avanços para o 
desenvolvimento da educação brasileira. Além da ampliação da gratuidade e obri-
gatoriedade da educação, do alargamento da responsabilidade da União para com 
a educação básica e da extensão do acesso a programas suplementares por todas as 
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etapas do ensino obrigatório, há três outras expressivas alterações constitucionais, 
decorrentes dessa EC, que incidem sobre ambos os níveis educacionais (educação bá-
sica e a educação superior). Uma está voltada para a progressiva redução da DRU, 
incidente sobre os recursos destinados à educação, outra se refere ao Plano Nacional 
de Educação (PNE), tanto em sua duração (10 anos), quanto no que lhe é conferido 
para estabelecer os recursos públicos, em termos de proporção do PIB, e, outra, que 
inscreve, como já antecipei, o termo Sistema Nacional de Educação (SNE) nos cânones 
constitucionais (art. 214).

Chagas Fernandes - A Emenda 59 ficou conhecida e foi muito debatida graças à 
Desvinculação de Receitas da União (DRU), os 20% desvinculados da educação bra-
sileira. Além da DRU (avanço significativo porque traz para a educação em torno de 
R$ 9 bilhões), há outros pontos importantíssimos, como a universalização da educa-
ção básica dos quatro aos 17 anos, a mudança estruturante dos seis aos 14 anos. A 
Emenda 59 também constitucionalizou o Plano Nacional da Educação e, além de co-
locar na Constituição o prazo de dez anos, garantiu a vinculação de um percentual do 
PIB para as metas do PNE. São questões importantíssimas para a educação brasilei-
ra, porque, além do financiamento, faz-se a previsão de que, até 2016, todas as crian-
ças e jovens de quatro a 17 anos estejam na escola.

Qual o papel do CNE, das associações sindicais e acadêmicas, secretarias 
de educação e escolas para a universalização da educação básica obrigató-
ria com qualidade?

Regina Vinhaes - A educação é um direito humano e social e, como tal, necessi-
ta da adesão e participação de todos na sua implementação. Dessa forma, com as es-
pecificidades de cada órgão de governo e de cada movimento social, a sociedade ci-
vil e a sociedade política precisam identificar em quais aspectos pode contribuir para 
que a escola pública venha a cumprir seus objetivos. Ao CNE, por exemplo, cabe es-
tabelecer normas e sugestões para o bom andamento do Sistema Nacional de Educa-
ção. Cabe a ele, também, acompanhar e avaliar a implantação do PNE, além de arti-
cular os órgãos colegiados dos diversos sistemas de ensino.

Chagas Fernandes - Cada um desses segmentos tem suas atribuições. O CNE, a 
de garantir regras para o bom funcionamento da universalização. As entidades sindi-
cais, o de mobilização, não apenas dos profissionais da educação, mas da sociedade 
brasileira, para cobrar qualidade. As secretarias de educação e as escolas estão mais 
diretamente ligadas à comunidade escolar, através da gestão, e também têm o papel 

...com as 
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A EC 59 foi uma 
decisão política 
unilateral do 
Executivo e não 
contou com prévia 
consulta nem 
ao CNE, nem 
aos movimentos 
e associações 
educacionais. O 
comportamento 
dúbio do CNE 
sobre várias 
posições também 
não facilita sua 
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de garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e, consequentemente, a quali-
dade social. Mas eles podem trabalhar junto, para fazer com que a educação tenha 
prioridade em relação à universalização com qualidade.

Lisete Arelaro - Bem, no Brasil, o Executivo e o Legislativo não costumam respei-
tar conselhos, em geral. A EC 59 foi uma decisão política unilateral do Executivo e não 
contou com prévia consulta nem ao CNE, nem aos movimentos e associações educa-
cionais. O comportamento dúbio do CNE sobre várias posições também não facilita 
sua atuação – vide a decisão de manter, em caráter excepcional, durante três anos, as 
crianças de cinco anos na 1ª série do ensino fundamental, apesar disto contrariar sua 
própria deliberação anterior. Ele não terá papel de destaque neste assunto. As associa-
ções sindicais podem ter papel essencial, pois lidam, cotidianamente, com as denún-
cias de professores e pais sobre salas fechadas, não atendimento à demanda escolar, 
falta de professores e/ou ampliação indevida de alunos em salas de aula . As associa-
ções acadêmicas, com seus estudos e pesquisas, seus cursos de formação de dirigen-
tes, especialistas e professores podem ser muito úteis. As secretarias de educação de-
verão viabilizar a obrigatoriedade prevista, mas, sem pressão, podem adiá-la sine die. 
Às escolas, hoje com pouca autonomia sobre o atendimento da demanda escolar, res-
tará proceder às matrículas e obrigatoriamente manter livro de demanda não atendi-
da, para o controle da população e dos movimentos sociais sobre ela. Quando discuto 
atendimento à demanda, entendo que a qualidade do atendimento está implícita, uma 
vez que democratização do acesso só existe com qualidade social.

As lutas em prol do piso salarial, carreira, formação inicial e continuada e 
valorização se articulam à melhoria da educação básica? Por quê?

Chagas Fernandes - Piso salarial, carreira, formação - significam valorizar os pro-
fissionais. Se valorizamos os profissionais em relação ao piso, tendo como perspecti-
va o desenvolvimento da carreira, levamos em consideração que ele precisa ser imple-
mentado e ao mesmo tempo corrigido com ganho real, para que nos próximos anos 
não permaneça no mesmo valor de hoje. A formação inicial e continuada está den-
tro do tripé da valorização, mas há um diferencial, porque muitas vezes os profissio-
nais têm problemas na formação inicial ou desistem da formação inicial porque não 
terão garantido um bom salário. Desistem ou até se formam mas não vão ser profes-
sor. A formação continuada também é importante, porque todos precisam estar atua-
lizados, com formação permanente. O piso salarial em lei é uma conquista importan-
te da categoria no governo do presidente Lula, as Diretrizes Nacionais de Carreira dos 
Profissionais de Magistério e as Diretrizes Nacionais de Carreiras dos Profissionais de 
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Educação Básica também, pois contribuem para que os municípios e os estados reor-
ganizem seus planos em sintonia às diretrizes nacionais. E o MEC fez mudanças im-
portantíssimas na formação - a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensi-
no Superior (Capes) passou a ser, nesse governo, também para a educação básica e o 
governo federal passou a assumir mais responsabilidade sobre a formação dos profis-
sionais. Foi aprovada a Lei nº 12.014, de 2009, que garante os funcionários como profis-
sionais de educação. O CNE criou a Área 21 de profissionalização de nível médio para 
os funcionários de escola e o MEC criou o Programa de Formação Profissionalizante 
para os Funcionários de Escola. Está se instituindo um Decreto sobre a Política Nacio-
nal de Formação de Funcionários de Escola. Há um avanço significativo em relação à 
formação dos profissionais e o tripé salário, carreira e formação é significativo para a 
melhoria da educação.

Lisete Arelaro - Necessariamente, a luta pelo piso salarial nacional com a disposi-
ção na lei de 1/3 da jornada para atividades extraclasse é condição fundamental para a 
qualidade de ensino. A possibilidade de uma carreira atrativa aos profissionais de edu-
cação garante sua permanência nas redes públicas de ensino. A luta por uma formação 
inicial e continuada, necessariamente presencial, é outra condição de qualidade, pois 
sabemos que uma formação sólida permite a escolha e a decisão sobre métodos e téc-
nicas de ensino, nas diferentes condições de ensino e aprendizagem. Nossa profissão 
exige contínua formação, pois, muitas vezes, em cinco anos de prática nossa formação 
pode estar superada. As leituras permanentes, os encontros entre pares, as horas cole-
tivas de trabalho, a frequência a cursos de atualização e especialização, a elaboração do 
projeto político-pedagógico de cada escola são momentos fundamentais de nossa for-
mação que garantem que a qualidade social das escolas públicas seja construída.

Regina Vinhaes - Certamente que sim. A formação e valorização dos professores - 
e dos demais profissionais da educação - é uma das principais condicionalidades para 
a existência de uma educação de qualidade. 

A Conferência Nacional de Educação, realizada em 2010, enfatizou que no 
Brasil é preciso avançar nas políticas de Estado para a educação. Qual é a im-
portância da participação da sociedade civil organizada na proposição e ma-
terialização de políticas e nas demais lutas por uma educação pública, de-
mocrática e de qualidade?

Lisete Arelaro - Não tenho dúvidas de que sem uma sociedade civil forte não 
haverá escola pública de qualidade e, muito menos, democrática. Temos políticas de 
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governo e poucas políticas de Estado para a educação. Para avançar nesta direção, os 
movimentos sociais precisam ser motivados a participarem mais e terem maior repre-
sentação nos conselhos institucionais. Tome-se como exemplo negativo os conselhos 
estaduais de educação: pouco ou nada se reformulou de sua composição desde o go-
verno militar e a participação dos movimentos sociais e educacionais é pouco signifi-
cativa. Por outro lado, para que a participação deles seja expressiva é necessário dar 
condições materiais e financeiras, bem como formação técnica para que possam exer-
cer com competência política seu papel.

Regina Vinhaes - A Conae foi, sem dúvida, um marco divisor para a educa-
ção brasileira. Ela, dentre tantos outros encaminhamentos, demonstrou a necessida-
de das políticas públicas serem compreendidas como políticas de Estado e, portanto, 
não se esgotarem em um governo. Além disso, por entender a importância da partici-
pação social propôs o fortalecimento dos colegiados escolares, municipais, estaduais 
e nacional, além da criação do Fórum Nacional de Educação (FNE), por meio do qual 
a sociedade indicará as grandes políticas educacionais para o Brasil.

Chagas Fernandes - Política de Estado significa garantir o direito à educação 
para todos e todas, com qualidade. E é necessário que uma das características da polí-
tica de Estado seja a continuidade para além das políticas de governo. A sociedade ci-
vil organizada tem papel significativo, propor e acompanhar as políticas, por meio da 
efetiva participação e controle social. A Conae, em 2010, além de ter aprovado muitas 
políticas públicas, levando em consideração o Sistema Nacional Articulado de Edu-
cação, aprovou algo que há muitos anos é reivindicado pela sociedade civil organiza-
da, o Fórum Nacional de Educação, que acompanhe a educação brasileira no seu de-
senvolvimento. A Conae propôs e o governo já instituiu o Fórum Nacional da Educa-
ção, pela Portaria do ministro da Educação. O Fórum tem como base a Comissão que 
organizou a Conferência. Não significa que vai ser apenas essa Comissão, mas ela é a 
base do Fórum, composto pelos entes federados, através de suas representações e da 
sociedade civil organizada. A participação da sociedade na mobilização, na constru-
ção coletiva de políticas públicas e no acompanhamento é muito importante no con-
texto da melhoria da educação.

Quais as principais ações e políticas, na última década, direcionadas à in-
clusão e diversidade na educação básica brasileira?

Regina Vinhaes - Talvez este seja um dos campos da educação mais bem 
aquinhoados, em termos de políticas, nos últimos anos. As políticas de inclusão e 
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diversidade, além da Seed/MEC, ganharam novos espaços institucionais, tanto no 
MEC com a Secad, como nas secretarias de educação. Com isso foi possível a inclu-
são de pessoas portadoras de deficiências nas escolas da rede pública, assim como a 
implantação de inúmeros projetos para as escolas do campo, quilombolas e de educa-
ção escolar indígena, com especial atenção aos programas de relações étnico-raciais, 
de gênero e diversidade sexual, de crianças, adolescentes e jovens e situação de ris-
co; e de educação ambiental.

Chagas Fernandes – Nos últimos anos avançamos muito em ações, programas 
e políticas direcionadas a inclusão e diversidade para toda a educação. Nesse senti-
do, destacam-se, também, ações direcionadas a educação especial, quilombolas, indí-
genas, campo, educação de jovens e adultos. Tais políticas, a serem consolidadas re-
velam os avanços percorridos e sinalizam para os desafios no tocante a garantia de 
educação básica de qualidade para todos num pais com enormes desigualdades so-
ciais e raciais.

Lisete Arelaro - Avançamos nesta direção ainda que o caminho seja longo. Acre-
dito que a formação integrada – formação geral e tecnológica - junto à educação de 
jovens e adultos (EJA) e ao ensino médio foram iniciativas importantes. O respeito às 
diversidades das diferentes tribos indígenas e quilombolas, bem como à educação no 
campo são bons exemplos. O mesmo pode ser dito em relação à educação especial, 
ainda que nesta área seja necessário, ainda, muito investimento e combate ao pre-
conceito social. A expansão das universidades públicas, em locais tradicionalmente 
sem acesso à educação superior, à médio prazo, terá resultados significativos na in-
clusão social.

A educação infantil vem sendo estruturada nos últimos anos no País. A 
oferta desta etapa da educação básica é ainda incipiente se considerarmos 
os indicadores educacionais, sobretudo no que concerne a creche (zero a 
três anos). Como garantir a expansão com qualidade da educação infantil e, 
especialmente, a universalização da pré-escola, definida pela EC 59, 2009?

Chagas Fernandes - Hoje nós pagamos o preço do passado. Negligenciaram a 
educação infantil, malgrado a experiência do Fundef para o ensino fundamental, e 
isto acarretou a falta de financiamento para esta etapa. A aprovação do Fundeb, um 
fundo para toda a educação básica, da creche ao ensino médio, é um avanço. Mas al-
gumas providências adicionais precisaram ser tomadas para estruturar melhor es-
sas duas etapas da educação básica. Crianças dos quatro e cinco anos já estão dentro 
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da universalização da educação básica e o País tem cumprido a meta de matrícula na 
pré-escola. Em relação à creche, ainda há muito a avançar , não cumprimos a meta 
do PNE em vigor, temos que consolidar ações articuladas para oferecer a opção da 
creche. O governo federal, através do Plano de Ações Articuladas, dentro do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE), tem ajudado bastante os municípios com 
o Programa Pró-Infância, de construção de creches e de centros de educação infan-
til nas redes municipais. É uma política significativa, porque como a creche se torna 
muito cara e o recurso do Fundeb ainda não é suficiente, é necessário que o governo 
federal consolide ações de cooperação e colaboração com os municípios.

Lisete Arelaro - Este é um dos desafios mais complexos para a próxima década. 
Primeiro, porque foi precipitada a inclusão das crianças de seis anos no ensino fun-
damental. Tínhamos experiências exitosas em relação à educação infantil na faixa de 
quatro a seis anos, que não poderiam ter sido desprezadas. O Brasil tinha muito a en-
sinar a muitos países europeus nesta área. A segunda questão é que, sem uma justi-
ficativa consistente, separamos a faixa etária de zero a três, das de quatro e seis, des-
prezando, novamente, boas experiências de educação de crianças de zero a cinco/seis 
anos de idade. Uma boa formação inicial de professoras para os anos iniciais e a rea-
lização de pesquisas que estudem mais e melhor as crianças pequenas brasileiras se-
rão boas estratégias. Mas, sem superarmos a chamada Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF), que estabelece teto máximo para municípios e estados onerarem a folha de 
pessoal, não teremos condições reais de atendimento público direto em creches, pois 
eles já gastam o máximo que a lei permite (cerca de 60% dos orçamentos). Ouvi a pre-
sidenta Dilma prometer, durante a campanha, que, se eleita, o governo federal cola-
boraria com a construção de creches – que espero, sejam mantidas junto à adminis-
tração direta. No entanto, isso não será suficiente, pois o grosso dos gastos se concen-
tra no pagamento de pessoal e, em consequência, temos que alterar a LRF, para que 
ela se transforme em uma lei de responsabilidade pelo social.

Regina Vinhaes - Já avançamos significativamente ao incluirmos a creche no 
âmbito da educação infantil, que antes estava limitada à assistência social. Outro 
avanço se registra na ampliação do atendimento à pré-escola (quatro e cinco anos). 
Há, no entanto, o grande desafio de universalizar o acesso à pré-escola e a oferta de 
creche (0 a três anos) a todos que demandarem por ela. Este desafio será enfrentado 
com: (1) eliminação progressiva dos convênios para esse fim; (2) a ampliação do fi-
nanciamento da educação, proposto no PNE 2011-2020; (3) a decisão política, espe-
cialmente dos municípios, de construir prédios para esse fim; (4) a formação continu-
ada e específica para a educação infantil.
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Quais são as principais demandas e desafios para a melhoria do acesso, 
permanência e gestão do ensino fundamental de nove anos?

Lisete Arelaro - Lamentando que esta tenha sido a opção brasileira, o desafio é 
não repetir o tratamento inadequado das séries iniciais do ensino fundamental para 
com as crianças menores ainda. Os estudos iniciais do processo de implantação da es-
cola fundamental de nove anos mostram que quase nada mudou e que, especialmen-
te, em relação à preparação dos professores, ao material escolar e aos livros didáti-
cos tudo ficou para depois. A decisão de alfabetizar todas as crianças até os oito anos 
de idade também pode ser catastrófica, pois teremos colocado as crianças mais cedo 
para carimbá-las de “incompetentes”. E não se diga que a “Provinha Brasil” contri-
bui com uma melhor avaliação da qualidade de ensino. Vivemos um momento his-
tórico educacional delicado. O outro desafio é tentarmos recuperar a idéia de uma só 
escola de nove anos, pois com a divisão em falsos “ciclos I e II”, hoje, em todo o País, 
os anos/séries finais (6º-9º) não mantêm nenhuma relação com os anos iniciais. São 
duas escolas sem relação entre si. Para superar esta situação, temos que parar de va-
lorizar, com a primazia que foi dada, as provas nacionais de avaliação dos sistemas 
de ensino e das escolas. Não se justifica, cientificamente, a realização de provas anu-
ais e muito menos o ranqueamento que o Inep incentivou entre cidades, redes públi-
cas, escolas e turmas.

Regina Vinhaes - A instituição do custo-aluno-qualidade inicial (CAQI) 
tornou-se um dos grandes desafios aos dirigentes que buscam construir uma edu-
cação básica de qualidade socialmente relevante. Nesse sentido, o atendimento ple-
no do ensino fundamental de nove anos deverá tê-lo como parâmetro. Outra questão 
importante para a garantia do fluxo desses estudantes e da qualidade desse proces-
so educativo é a delimitação dos seis anos (completados em março) como idade ade-
quada ao início dessa etapa da educação básica.

Chagas Fernandes - A perspectiva de o ensino fundamental mudar de oito para 
nove anos, com a entrada de crianças de seis anos, tanto estava na Lei de Diretrizes 
e Bases como no PNE, mas não tínhamos uma centralidade sobre isso. Foi aprovada 
uma Lei, que determinou o prazo de cinco anos, para que estados e municípios uni-
versalizassem o ensino fundamental de nove anos – e o prazo é 2010. As redes munici-
pais e estaduais tiveram essa oportunidade. Você tem muitas redes municipais e esta-
duais no País que, independentemente da Lei, já trabalhavam nessa perspectiva e já ti-
nham o ensino fundamental de nove anos. Algumas providências outros estados e mu-
nicípios tiveram que tomar, como a formação dos professores para atender a criança de 
seis anos e, muitas vezes, reestruturar a escola. Mas, temos um país com desigualdades 
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regionais, sociais e econômicas, e uma proposta com esta não acontece da mesma ma-
neira para todos. Há estados com quatro turnos - o matutino, o intermediário, o vesper-
tino e o noturno; como é que, com quatro turnos, você ainda vai fazer o ensino funda-
mental de nove anos? Quando cito os quatro turnos, é para mostrar que há diferenças, 
ainda, em relação à universalização da educação básica, tanto em relação ao ensino fun-
damental de nove anos, quanto à perspectiva dos quatro aos 17 anos.

O ensino médio e a educação profissional no Brasil têm sido marcados 
pela disssociação, ou seja, por um dualismo estrutural, que não contribui 
para o acesso a esta etapa da educação básica. Que ações e políticas devem 
ser realizadas, para garantir a universalização desta etapa com qualidade?

Regina Vinhaes - A educação é uma totalidade social com múltiplas mediações 
históricas. Nesse sentido, pode-se pensar na extinção do dualismo estrutural entre o 
ensino médio e a educação profissional, por meio de uma profunda integração en-
tre ambos, fazendo com que a educação geral se torne parte inseparável da educação 
profissional. Este é o sentido do trabalho entendido como princípio educativo, pois 
incorpora a dimensão intelectual ao trabalho produtivo. Nessa medida, um currícu-
lo integrado organiza o conhecimento para que os conceitos sejam apreendidos como 
sistema de relações de uma totalidade concreta. Como consequência, os trabalhado-
res dotados dessa concepção ampliada de mundo podem ser capazes de atuar como 
dirigentes e como cidadãos.

Chagas Fernandes - O Governo Lula tomou a providência de revogar decretos 
que impediam praticamente a profissionalização de nível médio pelo poder públi-
co e também de fazer o ensino médio integrado à educação profissional. Além dis-
so, a Rede Federal, através dos institutos federais de educação, deu um salto em sua 
expansão. São vários institutos federais criados nas diversas regiões para garantir a 
profissionalização de nível médio. Foi criado o Brasil Profissionalizante, programa 
do governo federal junto às redes estaduais, para que se tenha o ensino médio pro-
fissionalizante também na Rede Estadual. Foi reorganizada a perspectiva de educa-
ção profissionalizante em relação ao Sistema S, o governo conseguiu fazer um acor-
do para avançar em relação a essa garantia. E há uma proposta do governo federal 
junto às redes estaduais do ensino médio inovador, para uma mudança de qualida-
de no ensino médio. 

Lisete Arelaro - A garantia de universalização do ensino médio não depende di-
retamente da área educacional, pois, se não houver um projeto de desenvolvimento 

O Governo 
Lula tomou a 
providência de 
revogar decretos 
que impediam 
praticamente a 
profissionalização 
de nível médio 
pelo poder público 
e também de 
fazer o ensino 
médio integrado 
à educação 
profissional.

(Chagas Fernandes)

...pode-se pensar 
na extinção do 
dualismo estrutural 
entre o ensino 
médio e a educação 
profissional, 
por meio de 
uma profunda 
integração entre 
ambos, fazendo 
com que a educação 
geral se torne 
parte inseparável 
da educação 
profissional.

(Regina Vinhaes)



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 4, n. 7, p. 183-195, jul./dez. 2010. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 193

Educação básica obrigatória e gratuita: avanços e desafios

nacional consistente que possibilite aos jovens brasileiros investir tempo e suor na 
sua formação, com perspectivas de bons empregos no mercado de trabalho, os núme-
ros não se alterarão substantivamente. Não por acaso, os dados estatísticos do MEC 
mostram uma relativa estagnação nos números de matrículas nesta etapa de ensino, 
não necessariamente por falta de vagas, mas por falta de perspectiva futura dos jo-
vens. Agora, a possibilidade de formação teórica consistente – o que implica inves-
timento em salários e formação de professores - é um outro desafio. Há muito tem-
po nossas escolas públicas não têm bibliotecas e as existentes, além de pobres em li-
vros, CDs, DVDs e outros materiais de consulta bibliográfica, não têm seu funciona-
mento mantido em todos os períodos. Não temos nem laboratórios ou oficinas para a 
prática de conceitos científicos. E os salários dos professores são tão baixos que, ape-
sar de formarmos em número suficiente para o estágio atual de atendimento, profes-
sores de física, química, biologia ou matemática acabam não permanecendo na rede 
pública. A atualização científica e técnica dos equipamentos e profissionais das esco-
las é aspecto fundamental. A possibilidade da formação geral consistente, combina-
da com atualizada formação técnica e tecnológica pode se constituir em fórmula mo-
tivadora à juventude.

Vivenciamos um momento político de discussão do novo Plano Nacional 
de Educação. Que metas e estratégias devem ser asseguradas para garantir 
a educação obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos, levando em conta 
o ensino regular e as modalidades de ensino?

Chagas Fernandes - O governo propôs 20 metas para o PNE ao Congresso Na-
cional, que pode fazer ajustes, mudanças, porque é sua prerrogativa. Uma das metas 
é a que a Constituição Brasileira, com a Emenda 59, incorporou: a universalização da 
educação básica de quatro a 17 anos. Várias outras metas e estratégias têm a ver com 
a universalização dos quatro aos 17 anos, como a do financiamento que prevê 7% do 
PIB para a educação. Temos pelo menos seis, das 20, que tratam da valorização profis-
sional. Há metas sobre piso, carreira, formação. Há metas sobre o Ideb - daqui a dez 
anos poderemos medir o índice de qualidade, tanto no ensino fundamental quanto 
no ensino médio. Enquanto o Plano que termina em 2010 não tinha estratégias para 
as metas, este Plano tem. Todas as metas terão indicadores, vão ser medidas e, por-
tanto, acompanhadas. A estrutura proposta para o novo Plano vai ajudar a sociedade 
brasileira a acompanhá-lo. O mais significativo em relação ao próximo PNE é que ele 
se desdobre nos planos estaduais e municipais. Não basta ter o PNE, são necessários 
os estaduais e os municipais, porque, do contrário, não se vão atingir as metas nacio-
nais. Os planos estaduais e municipais têm que entrar na ordem do dia e a sociedade 
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civil tem um papel significativo no debate. As entidades de profissionais da educa-
ção, no Brasil, também já começaram a debatê-lo. O congresso da CNTE tem como 
tema o PNE. As próprias entidades também vão começar a pautá-lo, os estudantes, 
logo em seguida ao Congresso da CNTE, terão o Congresso Nacional e este é um dos 
pontos a ser debatido. O PNE fará com que tenhamos, nos próximos dez anos, uma 
outra educação no País.

Lisete Arelaro - Em primeiro lugar, se pretendemos alguma ampliação do aten-
dimento e educação de qualidade, temos que garantir mais investimentos financei-
ros na área, pois, de fato, ainda, se fala muito e se gasta pouco, em todas as etapas de 
ensino. Defender o aumento da aplicação de recursos financeiros de forma gradati-
va, até atingir os 10% do PIB pode ser uma bela motivação para a mobilização dos se-
tores sociais e educacionais. Será através dessa meta que a valorização do magisté-
rio – inadiável! – poderá ser garantida ou, pelo menos, viabilizada. O segundo aspec-
to fundamental é que o sistema nacional de educação – ainda em gestação – não se 
viabilizará enquanto um acordo, pacto ou negociação (não necessariamente só atra-
vés de regulamentação) não for feito para se estabelecer procedimentos e condutas 
para um verdadeiro sistema de cooperação entre as esferas públicas, hoje, inexisten-
te ou pífio. O terceiro aspecto, decorrente do anterior, é a real implantação de ges-
tão democrática da educação e do ensino público, pois, para além da falácia, a cada 
dia, os governos imprimem ações de monitoramento que sufocam ou reduzem a au-
tonomia das escolas e desestimulam uma ação mais incisiva dos conselhos existentes 
– de escolas, de educação, de acompanhamento do Fundeb, dentre outros. A preten-
são de melhoria da qualidade de ensino e valorização dos profissionais de educação 
vem sendo acompanhada de controles que mais desresponsabilizam do que ajudam 
as escolas em sua tarefa essencial: a busca e a construção de um projeto de ensino ins-
tigante que interesse aos alunos das comunidades atendidas. Mas, sem dúvida, uma 
meta que não poderá ser adiada, pela manutenção do desrespeito à população bra-
sileira pobre é o enfrentamento do analfabetismo, que vem se reduzindo, mas que é 
ainda significativo no País. Esta meta e o atendimento aos cerca de 50 milhões de bra-
sileiros que não concluíram o ensino fundamental – nas suas diferentes especificida-
des - são as tarefas mínimas e os compromissos intransferíveis de todos nós na nova 
década do século XXI.

Regina Vinhaes - Dentre os diversos documentos elaborados por entidades aca-
dêmicas, movimentos sociais, pela Conae e por órgãos de Estado (como exemplo o 
CNE), parece haver alguns consensos, dentre os quais destaco: A implantação do Sis-
tema Nacional de Educação, integrando, por meio da gestão democrática, os planos 
de educação dos diversos entes federados e das instituições de ensino, em regime de 
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colaboração entre a União, estados, Distrito Federal e municípios. A ampliação do in-
vestimento em educação pública em relação ao PIB, estabelecendo padrões de quali-
dade para cada etapa e modalidade da educação, com definição dos insumos neces-
sários à qualidade do ensino, delineando o custo-aluno-qualidade como parâmetro 
para seu financiamento. A universalização do atendimento público, gratuito, obriga-
tório e de qualidade da pré-escola, ensino fundamental de nove anos e ensino mé-
dio, além de ampliar significativamente esse atendimento nas creches. A garantia de 
oportunidades, respeito e atenção educacional às demandas específicas de: estudan-
tes com deficiência, jovens e adultos defasados na relação idade escolaridade, indíge-
nas, afro-descendentes, quilombolas e povos do campo. A implantação da escola de 
tempo integral na educação básica, com projeto político-pedagógico que melhore a 
prática educativa, com reflexos na qualidade da aprendizagem e da convivência so-
cial. E valorizar os profissionais da educação, garantindo formação inicial e continu-
ada, além de salário e carreira compatíveis com sua importância social e com os dos 
profissionais de outras carreiras equivalentes.

Notas
1 Graduado em Letras. Professor da Rede Pública de Ensino do Rio Grande do Norte (RN); Secretário 

Executivo Adjunto do Ministério de Educação (MEC) desde 2007; foi dirigente da CNTE.

2 Doutora em Educação. Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP); é 
conselheira do Conselho Técnico-Científico (CTC-EB) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (Capes).

3 Doutora em Educação. Conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE); Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal.
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A Emenda da obrigatoriedade 
Mudanças e permanências

Nalú Farenzena*

RESUMO: O artigo trata do ordenamento jurídico da edu-
cação obrigatória no Brasil, relacionando-o ao direito à 
educação. Contempla uma síntese desse ordenamento no 
período republicano, bem como da tramitação e conteúdos 
da Emenda Constitucional (EC) nº 59/09 à Constituição Fe-
deral, que fixou a obrigatoriedade na educação básica da 
população entre quatro e 17 anos de idade. O direito à edu-
cação básica extrapola a educação obrigatória e, portanto, é 
dever do Estado garantir a toda a educação básica padrões 
de qualidade escolar que contemplem acesso, permanên-
cia e conclusão das etapas da escolaridade.

Palavras-chave:  Obrigatoriedade escolar. Direito à educa-
ção. Cidadania e educação. Legislação da 
educação. Políticas públicas de educação.

E m sua obra Cidadania no Brasil - o longo caminho, Carvalho (2001) analisa o 
processo – descontínuo, tortuoso e limitado – de reconhecimento, de con-
cessão e de conquista de direitos sociais, políticos e civis em nosso País, 

através da reconstituição de sua trajetória histórica. Tratando do período mais recen-
te, adverte sobre as consequências da falta de confiança nas instituições resultante da 
frustração de expectativas, como as de participação e justiça social, geradas no con-
texto da transição democrática, principalmente com a Constituição de 1988.

No que concerne aos direitos sociais de educação escolar, as prescrições, entre 
outras, da Constituição Federal (CF), de 1988, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente – ECA) e da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB) têm sido apontadas como avanços no reconhecimento do direito à 
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educação escolar. Frustrações que digam respeito à concretização desse direito po-
dem alimentar a falta de confiança de que nos fala Carvalho, o que influencia os pa-
drões de relações entre cidadãos, cidadania e instituições políticas.

Como nos adverte Bobbio (1992), no campo dos direitos sociais, do qual faz par-
te a educação, é intensa a defasagem entre a posição das normas jurídicas e a sua efe-
tiva aplicação. Ao referir-se à Constituição Italiana, ele diz que as normas sobre os di-
reitos sociais foram chamadas de “programáticas”, e pergunta que gêneros de nor-
mas são essas que ordenam, proíbem e permitem num futuro indefinido e sem prazo 
claramente delimitado. Ele pergunta, ainda, se pode ser chamado de “direito” aque-
le cuja efetiva proteção é adiada indefinidamente.

Deparamo-nos, no Brasil, com um ordenamento constitucional-legal que especifi-
ca direitos à educação e deveres para com a educação. Além do enunciado mais amplo 
do direito/dever – “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade [...]” (art. 205 da CF) – há 
uma especificação de garantias a serem oferecidas pelo Estado. O art. 208 da Constitui-
ção Federal, recentemente modificado pela Emenda Constitucional nº 59 (EC nº 59/09), 
prescreve, entre outras, as seguintes garantias: de educação básica obrigatória e gratui-
ta dos quatro aos 17 dezessete anos de idade; de educação básica para jovens e adultos; 
de atendimento educacional aos portadores de deficiência; de educação infantil. 

Entre direitos à educação/deveres do Estado e sua efetiva aplicação, encontra-
mos a defasagem, da qual fala Bobbio (1992), como uma permanência inadmissível 
na sociedade brasileira. Têm havido mutações nas normas jurídicas, como também 
nos quantitativos das defasagens, que resistem e representam mais uma face das in-
completudes de nossa cidadania.

Até a promulgação da EC nº 59/09, o marco constitucional-legal brasileiro deli-
mitava a obrigatoriedade escolar no ensino fundamental e para crianças (a partir dos 
seis anos de idade) e adolescentes. Com a EC nº 59/09, a obrigatoriedade escolar com-
bina um nível da educação com uma faixa etária (educação básica de adolescentes e 
crianças de quatro a 17 anos de idade), obrigatoriedade essa a ser implementada pro-
gressivamente, até 2016. 

Cabe um esclarecimento sobre a obrigatoriedade escolar. Com base em literatura 
sobre o direito à educação, Horta (1998) pondera que a educação se distingue de ou-
tros direitos sociais por constituir direito e obrigação, quer dizer, em vista da exigên-
cia de educação obrigatória, não é negociada com a população atingida pela obriga-
toriedade, ou com seus responsáveis, a dispensa da educação; não existe o direito de 
prescindir da educação obrigatória. Portanto, embora seja indispensável evidenciar a 
dimensão de obrigação/dever do Estado em assegurar a escolaridade obrigatória, de-
ve-se também considerar a dimensão de obrigação de matrícula e frequência à escola 
que atinge crianças, adolescentes e seus responsáveis. 
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Feitas essas considerações, passo a tratar da delimitação da educação obrigató-
ria no Brasil. Na próxima seção, apresento uma síntese dessa delimitação no ordena-
mento jurídico, numa perspectiva histórica. Em seguida, enfoco a tramitação da EC 
nº 59/09 e conteúdos que circularam nesse processo. Na seção que encerra o artigo, 
acentuo a relevância de pensar o direito à educação, seja ela obrigatória ou não, como 
abrangendo condições de oferta e condições/padrões de qualidade escolar, que con-
templem acesso, permanência e conclusão das etapas da escolaridade.

O ordenamento constitucional-legal republicano

A primeira Constituição republicana, de 1891, continha poucas referências à 
educação. Como demonstra Cury (1996a), a educação aparece no texto constitucional 
através dos preceitos de laicidade do ensino público, de manutenção do ensino e do 
diploma oficial e de competências especificadas para a União – das quais podiam ser 
deduzidas as competências dos estados. Conforme o autor, a obrigatoriedade do en-
sino foi debatida, mas o texto constitucional, omisso, quanto a esse aspecto, dados os 
argumentos do federalismo e do princípio liberal-oligárquico de que a educação se-
ria uma demanda individual. O mesmo autor, Cury (1996b), expõe os debates da re-
visão constitucional de 1926; apesar de não ter havido mudanças no texto da Consti-
tuição no que concerne ao ensino, suas ideias e propostas anteciparam a concepção 
da educação como direito social e coadjuvante na construção da coesão nacional; o 
estabelecimento da obrigatoriedade do ensino primário encontrava-se no bojo des-
sa concepção.

A Constituição de 1934 consagrou um capítulo à educação e à cultura, cujo art. 
150 estabelecia como competência da União fixar um plano nacional de educação; 
este, que deveria constar em lei federal, obedeceria a várias normas, entre elas: “a) en-
sino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos adultos; b) 
tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário [...].” Essa Constitui-
ção afirmava a educação como direito de todos, devendo ser ministrada pela família 
e pelos poderes públicos. Concepções que emergiram nas discussões da revisão cons-
titucional de 1926, ganham abrigo no texto constitucional de 1934. À educação como 
um direito de todos associou-se o dever de frequência obrigatória ao ensino primário 
e o dever das famílias e dos poderes públicos de ministrar a educação; uma compo-
sição passível de gerar interpretações diversas quanto aos deveres/responsabilidades 
(a esse respeito ver ROCHA, 1996).

Outorgada na vigência de um regime ditatorial, a Constituição dos Estados Uni-
dos do Brasil, de 1937, manteve o preceito do ensino primário obrigatório e gratuito; 
abrigava, contudo, duas formulações que retrocediam no percurso da afirmação do 
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direito à educação e da responsabilidade pública quanto à oferta educacional. Uma 
delas foi prescrever que o Estado asseguraria educação escolar apenas à infância e à 
juventude que não tivessem recursos para estudar em instituições particulares. Ou-
tra diz respeito à exigência de contribuições para a caixa escolar por parte de alunos 
que tivessem condições de fazê-lo, um apelo ao dever de solidariedade “dos menos 
para com os mais necessitados” (art. 130).

Em 1946, outra carta magna foi promulgada, declarando a educação como di-
reito de todos, a ser dada no lar e na escola; já o ensino seria ministrado pelos pode-
res públicos, e, respeitada a sua regulamentação, poderia ser ofertado pela iniciativa 
particular. A obrigatoriedade do ensino primário estava posicionada entre os princí-
pios da legislação do ensino. A gratuidade do ensino ficava garantida a todos no en-
sino primário público; nas etapas seguintes da educação, a gratuidade seria garanti-
da para aqueles que provassem insuficiência de recursos. Oliveira (1996), ao tratar da 
Assembleia Constituinte de 1946, esclarece que se tratava da obrigatoriedade de qua-
tro anos de instrução, não havendo posições contrárias a essa delimitação, embora te-
nha havido manifestações de constituintes que problematizaram acesso-oferta edu-
cacional versus conclusão do ensino primário e qualidade da educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967, elaborada por um 
Congresso Nacional transformado em “congresso constituinte” no marco de um go-
verno ditatorial, manteve as mesmas disposições da CF de 1946 quanto à declara-
ção da educação como direito de todos e a oferta de ensino pelos poderes públicos e 
iniciativa particular. A obrigatoriedade escolar novamente figurou entre as normas 
e princípios da legislação, sendo assim delimitada: “o ensino dos sete aos quatorze 
anos é obrigatório para todos [...]” (art. 168). Ou seja, a delimitação anterior, de obri-
gatoriedade do ensino primário, é substituída pela definição da escolarização obriga-
tória de crianças e adolescentes entre sete e 14 anos de idade. Conforme expõe Horta 
(1996), na Assembleia Constituinte de 1966-67, fez-se presente uma discussão que já 
era recorrente na história brasileira: o sujeito da obrigação escolar, se os pais ou o Es-
tado. A Emenda nº 1/69 à CF de 1967 estabelece formulação diferente para a obrigato-
riedade, pois associa uma etapa da educação a uma faixa etária: “o ensino primário é 
obrigatório para todos, dos sete aos quatorze anos [...]” (art. 176). Estabeleceu, ainda, 
a educação como “direito de todos e dever do Estado”. A edição da Lei nº 5.692/71 – 
de diretrizes e bases do ensino de 1º e 2º graus – colocou a obrigatoriedade em novo 
patamar: com a fusão entre o ensino primário e o ensino ginasial, criou o 1º grau, o 
qual, com oito anos de duração, deveria ser entendido como o substituto do ensino 
primário referido na Constituição. Ou seja, a obrigatoriedade escolar passou a vigorar 
para crianças e adolescentes de sete a 14 anos, no ensino de 1º grau.

No contexto da transição democrática, e emblema maior dessa transição, a Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, de 1988, prescreveu a educação como 
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direito de todos e dever do Estado e da família. As constituições anteriores posicio-
naram o ensino obrigatório como norma do plano nacional de educação (1934), ou 
como norma e princípio da legislação do ensino (1946, 1967, 1969); a CF de 1988, em 
seu art. 208, incluiu o “ensino fundamental obrigatório e gratuito [...]”1, entre as ga-
rantias a serem asseguradas pelo Estado no cumprimento de seu dever para com a 
educação2. O Estatuto da Criança e do Adolescente reproduziu o texto constitucional 
nessa matéria. A LDB, em 1996, determinou uma estrutura educacional com dois ní-
veis: educação básica e educação superior. A educação básica é integrada pela educa-
ção infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ficou estabelecida a duração míni-
ma de oito anos para o ensino fundamental (correspondendo, portanto, ao 1º grau), 
além da obrigação de pais ou responsáveis matricularem seus filhos ou pupilos no 
ensino fundamental, a partir dos sete anos de idade. 

Na CF de 1988, na LDB e no ECA o ensino obrigatório foi declarado direito pú-
blico subjetivo. Conforme Duarte (2004, p. 113), o direito público subjetivo é um “ins-
trumento de controle da atuação do poder estatal, pois permite ao seu titular cons-
tranger o Estado a executar o que deve.” A autora argumenta que, no contexto de 
um Estado social de direito, o direito público subjetivo à educação obrigatória auto-
riza exigir judicialmente do poder público a proteção/atendimento (uma vaga na es-
cola); contudo, sendo um direito social, não apenas uma prestação individual é re-
querida, como também a realização de políticas públicas. Horta (1998, p. 31) diz que 
a CF de 1988 

fecha o círculo com relação ao direito à educação e à obrigatoriedade esco-
lar na legislação educacional brasileira, recuperando o conceito de educação 
como direito público subjetivo, abandonado desde a década de 30 [quando 
esse conceito constitui proposta durante a assembléia constituinte de 1933-34]. 

Cabe destacar, ainda, que à obrigatoriedade do ensino fundamental correspon-
deu o preceito de sua priorização: ao tratar do percentual da receita de impostos que 
importa à manutenção e desenvolvimento do ensino, a CF estabelece que: “A distri-
buição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades 
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.” (BRASIL, 1988, 
art. 212, § 3º)3. 

Em 2005 e 2006 houve mudanças no que diz respeito à obrigatoriedade de ma-
trícula e frequência à escola, bem como à estrutura da educação básica. As Leis nºs 
11.114/05 e 11.274/06 alteraram, respectivamente, a idade cronológica na qual tem iní-
cio a obrigatoriedade escolar (passando dos sete anos aos seis anos de idade) e a du-
ração do ensino fundamental (de oito para nove anos)4. 

Uma excelente síntese quanto à obrigatoriedade do ensino fundamental para 
crianças e adolescentes é feita por Horta (1998, p. 30):
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A obrigatoriedade do ensino fundamental diz respeito tanto aos pais ou res-
ponsáveis quanto aos poderes públicos. Quanto aos pais, o não-cumprimento 
da obrigação de matricular os filhos no ensino fundamental dos sete aos qua-
torze anos constitui crime de abandono intelectual (Código Penal, art. 216). 
Caso o filho não tenha concluído o ensino fundamental até os quatorze anos, 
esta obrigatoriedade estende-se até a sua conclusão ou até os 18 anos, e seu 
não atendimento constitui omissão, sujeito às medidas previstas no art. 129 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com relação aos poderes públicos, 
o não-oferecimento do ensino fundamental ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente, podendo a mesma ser imputada 
por crime de responsabilidade.

Cabe referir aqui o ensino médio. Mantendo conteúdo similar até 1996, a CF, a 
LDB e o ECA estabeleciam também como dever do Estado a garantia da “progressi-
va extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.” Com a EC nº 14 de 1996, 
a redação da CF foi modificada, estabelecendo-se como dever do Estado a progressi-
va universalização do ensino médio gratuito, o que também foi colocado na LDB com a 
Lei nº 12.061/09. O ECA, entretanto, manteve o preceito da “progressiva extensão da 
obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio” como dever do Estado para com a edu-
cação de crianças e adolescentes. Com a Emenda nº 59/09 à Constituição da Repúbli-
ca, recoloca-se, como mandamento constitucional, a obrigatoriedade do ensino mé-
dio, para os adolescentes que tiverem concluído o ensino fundamental5.

A tramitação e o conteúdo da Emenda nº 59/09 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que originou a EC nº 59/09 foi uma 
proposição apresentada ao Senado Federal pela senadora Ideli Salvati (PT/SC), em 
2003. A PEC aprovada no Senado em meados de 2008 continha, apenas, a determi-
nação de eliminar, progressivamente, a incidência da Desvinculação das Receitas 
da União (DRU) sobre os recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino da 
União – os 18% que a União deve gastar em Manutenção e Desenvolvimento do En-
sino (MDE) voltariam a ser calculados sobre 100% da sua receita, resultantes de im-
postos, e não sobre a base de 80%, autorizados pela incidência da DRU nos recursos 
da MDE do governo federal (BRASIL, 2008).

Recebida para apreciação na Câmara dos Deputados em julho de 2008, a PEC re-
cebeu nesta casa legislativa o nº 277/08. Em novembro de 2008 foi constituída uma 
comissão especial para tratar da proposição. O substitutivo do relator (deputado Ro-
gério Marinho, do PSB/RN) foi aprovado em março de 2009 na comissão especial; o 
mesmo texto foi aprovado em segundo turno no plenário da Câmara em setembro de 
2009, retornou à apreciação do Senado e a emenda constitucional 59/09 foi promul-
gada em novembro de 2009. Não houve submissão de emendas à comissão especial 



A emenda da obrigatoriedade: mudanças e permanências

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 4, n. 7, p. 197-209, jul./dez. 2010. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 203

da Câmara, mas no substitutivo do relator foram inseridos conteúdos que não cons-
tavam na PEC. Ao que tudo indica, os novos dispositivos resultaram de propostas do 
Ministério da Educação, apresentadas na única audiência pública realizada na Co-
missão Especial da PEC nº 277/08, que já circulavam no País, de diversos modos, na-
quele período.

A PEC da comissão especial, cujo texto coincide com a EC nº 59/09, incorpo-
rou a retirada dos recursos da MDE da União da incidência da DRU, mas acrescen-
tou as seguintes determinações: a obrigatoriedade da educação básica na faixa etária 
dos quatro aos 17 anos de idade; a oferta de programas suplementares para a educa-
ção básica como um dos deveres do Estado para com a educação; a colaboração entre 
a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, para assegurar a universaliza-
ção do ensino obrigatório; a prioridade financeira ao ensino obrigatório, balizada pe-
los objetivos de garantir sua universalização, padrão de qualidade e equidade; a du-
ração decenal dos planos nacionais de educação, tendo como um de seus objetivos 
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração; e os planos na-
cionais estabelecendo meta de aplicação de recursos públicos em educação como pro-
porção do produto interno bruto.

No parecer do relator da Comissão Especial, é mencionada uma série de indica-
dores relacionados ao acesso e cobertura da educação, bem como ao desempenho de 
estudantes em testes de larga escala; tais dados, que representam “[...] milhões de jo-
vens e crianças com escolarização insuficiente”, são confrontados com os gastos em 
educação, considerados insuficientes diante das necessidades educacionais e das re-
comendações de organismos internacionais de “investimento de pelo menos 6% do 
PIB ao longo de muitos anos para o alcance da qualidade.” (BRASIL, 2009c, p. 9). É 
acentuado o desafio de cumprir as metas do PNE de cobertura educacional das eta-
pas da educação básica e, diante deste quadro, consta no parecer: 

Felizmente, para além desta meta [das metas do PNE], em entendimento com 
a Mesa desta Comissão, o Ministério da Educação em conjunto com o parla-
mento propõe a aprovação, por meio desta Emenda Constitucional, da am-
pliação da obrigatoriedade do ensino para a faixa de quatro a dezessete anos. 
(BRASIL, 2009c, p. 9).

A proposta de ampliação da obrigatoriedade, segundo o parecer, recupera o pre-
ceito do texto constitucional de 1988, que previa a progressiva obrigatoriedade do en-
sino médio, e alinha-se com a ampliação do ensino fundamental para nove anos de 
duração, bem como com a delimitação da obrigatoriedade escolar no Uruguai e na 
Argentina, recentemente ampliada através das respectivas legislações. Nas palavras 
que constam no Parecer: “[...] a ampliação visa associar o financiamento à garantia do 
direito, que constitui o fundamento da obrigação do Estado de financiar a educação, 
como reconhecido pelo PNE.” (BRASIL, 2009c, p. 10). 
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A justificativa para a obrigatoriedade da pré-escola ancora-se no argumento de 
que ela pode impactar positivamente o aproveitamento no ensino fundamental e no 
ensino médio. O relator remete tal diagnóstico ao depoimento do ministro Fernando 
Haddad na audiência pública. Nesse depoimento, o ministro da Educação sublinhou 
que, no Brasil, estão fora da escola 30% das crianças de quatro a cinco anos e 18% dos 
jovens de 15 a 17 anos (BRASIL, 2009d). Relacionou as deficiências de cobertura da 
pré-escola ao fracasso escolar: “É justamente a falta de acesso à pré-escola que induz 
ao fracasso escolar nos anos iniciais do ensino fundamental, à repetência elevada, ao 
analfabetismo de crianças de 8 a 14 anos.” (BRASIL, 2009d, p. 7). Ponderou que há di-
ferenças marcantes no acesso à pré-escola conforme a faixa de renda da população e 
que a falta de acesso concentra-se na população de mais baixa renda. A argumenta-
ção do ministro, em linhas gerais, foi a de defesa da universalização da pré-escola, do 
ensino fundamental e do ensino médio, o que seria viável pela convergência de três 
vetores: redução da população na faixa etária de quatro a 17 anos de idade, o fim da 
DRU (mais recursos) e a correção de fluxo no percurso escolar.

Direitos em construção

Como vimos, atualmente, no Brasil, a extensão da obrigatoriedade escolar é nor-
ma programática, mas com a identificação de uma meta precisa em termos tempo-
rais: até 2016. Mesmo assim, a advertência de Bobbio (1992), explicitada no início 
deste texto, quanto ao descompasso entre direitos e sua efetiva proteção é pertinen-
te, haja vista a trajetória histórica de incompletude na efetivação dos direitos à educa-
ção no Brasil. A garantia, pelo Estado, de educação infantil, ensino fundamental e en-
sino médio, independente das mudanças recentes quanto à obrigatoriedade escolar, 
desde 1988 não está posicionada em nosso ordenamento constitucional-legal como 
pretensão ou aspiração, mas como direito em sentido forte (direito das crianças, ado-
lescentes ou jovens e adultos), objeto de proteção imediata, aqui e agora. A garantia, 
contudo, tem assumido, de fato, um caráter programático, seja pelos déficits de vaga 
em escola, seja pelos déficits nas condições do atendimento educacional.

A Emenda nº 59/09 à Constituição da República consagra uma inflexão nas prio-
ridades de ação do poder público no setor educacional – do ensino fundamental obri-
gatório para a educação básica obrigatória. Tanto antes, como agora, contudo, a ga-
rantia de educação nos segmentos não obrigatórios constitui direito de cidadania e 
dever do Estado, a ser concretizado mediante implementação de políticas públicas. 
Os desafios de extensão da cobertura escolar e de oferta de padrões de qualidade na 
educação, postos aos governos da União, do Distrito Federal, dos estados e dos mu-
nicípios, portanto, não se restringem ao que é prioritário. O direito à educação não 
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se reduz ao segmento obrigatório, proclamado direito público subjetivo; uma redução 
como esta implicaria corromper o ordenamento jurídico do País6.

Como lembra Horta (1998), conquistas relativas ao direito à educação só adqui-
rem o seu verdadeiro sentido quando os poderes públicos se revestem da vontade 
política de torná-las efetivas e a sociedade civil organizada se mobiliza por defendê-
las e exige o seu cumprimento na justiça e nas ruas, quando necessário.

A obrigatoriedade escolar como norma jurídica, ao longo da história do País, tem 
correspondência com a obrigação/dever do Estado para com a escolaridade, além de 
sua face de obrigação de matrícula e frequência à escola. Contudo, para além da edu-
cação considerada obrigatória, a delimitação de um nível da educação como básica 
tem consequências no direito à educação mais alargado, e de um dever do Estado, in-
cluindo a oferta de vagas e de condições de qualidade que permitam o acesso, a per-
manência e a conclusão das etapas da escolaridade básica. 

Cabe lembrar que a inserção da educação básica na legislação resulta, sobretu-
do, da luta de entidades, movimentos e educadores, que se mobilizaram, no processo 
de elaboração da LDB, para garantir uma concepção que reforçasse a democratização 
da educação. A ideia subjacente é de que todos devem ter acesso à educação de base, 
significando, de outra parte, que seletividades na oferta educacional, em qualquer 
das etapas, negam os direitos de cidadania e sonegam o desenvolvimento e a forma-
ção prometidos nos fins da educação básica. A legislação nos oferece diretrizes e ba-
ses consistentes, resta a efetivação da extensão da educação básica de qualidade a to-
dos (ou a todos quanto demandarem, no caso da educação não obrigatória), através 
de políticas públicas sistemáticas e ousadas, que fraturem as persistentes desigualda-
des de escolarização da população brasileira.

Recebido e aprovado em dezembro de 2010.

Notas
1 A redação completa do inciso I do art. 208 no texto original da CF de 1988 foi a seguinte: “ensino 

fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria.” 
Posteriormente, a Emenda nº 14 à CF deu nova redação a esse inciso: “ensino fundamental obrigatório 
e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na 
idade própria;”. É evidente que a segunda formulação retira da obrigatoriedade jovens e adultos que 
não tenham tido acesso à educação, o que foi amplamente associado a um enfraquecimento na obriga-
ção, ou no dever, do Estado de priorizar a educação de jovens e adultos no ensino fundamental. Cabe 
lembrar, contudo, que a LDB mantém até hoje, a redação do texto constitucional de 1988, incluindo, 
portanto, o direito público subjetivo de jovens e adultos ao ensino fundamental (a esse respeito, ver 
HORTA, 1998).

2 Uma análise minuciosa do direito à educação na Constituição da República de 1988 encontra-se em 
Oliveira (1995); sobre a afirmação do direito à educação obrigatória, ver também Mathias (2009).
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3 Mais objetivamente, a regra permanente, complementava-se, no texto constitucional original, por ou-
tra, contida no artigo 60 das disposições transitórias, de que por um período de 10 anos o Poder Públi-
co aplicaria pelo menos metade dos recursos da receita resultante de impostos vinculada à educação 
no ensino fundamental e na erradicação do analfabetismo. A criação do Fundef também respondeu à 
prioridade ao ensino fundamental, embora redefinidas a participação do governo federal e dos gover-
nos subnacionais nessa priorização.

4 Cabe realçar que a antecipação e ampliação da obrigatoriedade escolar foram medidas que andaram 
em descompasso, quer dizer, o estabelecimento da matrícula e frequência à escola para crianças a 
partir dos seis anos de idade foi contemplado por lei de 2005 (11.114/05), enquanto que a ampliação 
do ensino fundamental para nove anos de duração foi determinada por lei de 2006 (11.274/06).

5 A respeito da obrigatoriedade versus ou com universalização do ensino médio, ver Marchand (2007).

6 No bojo das discussões sobre as mudanças da obrigatoriedade escolar, em que a inclusão ou não das 
crianças de quatro e cinco anos de idade no âmbito da obrigatoriedade escolar suscitou polêmicas, 
defesas e contestações, Vidal Didonet (2009) assim se manifestou: “O que defendo em relação ao prin-
cípio do direito da criança é que ele deve ser suficiente para que a educação infantil – e a creche, por 
ser parte dela – seja exigível perante o Estado e que o princípio do dever do Estado é bastante para 
pleitear recursos no orçamento público.” Cabe destacar, ainda, deste texto, a expressão de um posicio-
namento, compartilhado por diversos segmentos, de que o que deveria ser reforçado, ou cumprido, 
é o dever do Estado de garantir pré-escola, inclusive declarando-a direito público subjetivo, sem que 
fosse necessário declará-la obrigatória, impondo aos pais uma nova obrigação.
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The compulsory education amendment
What has changed and what will continue

ABSTRACT: The article deals with the legal system of compulsory education in Brazil and relates it to 
the right to education. It presents a synthesis of this system during the republican period and the proce-
dural steps and contents of Amendment 59/2009 to the Federal Constitution, which made basic educa-
tion compulsory for all between the ages of four and seventeen. The right to basic education extrapolates 
compulsory education and therefore it is the duty of the State to guarantee quality in basic education 
which includes access, permanence and completion of the schooling phases.

Keywords:  Compulsory schooling. The right to education. Citizenship and education. Educational legis-
lation. Public educational policies.

L’amendement du caractère obligatoire 
Changements et permanences

RESUME: L’article traite de l’ordonnancement juridique de l’éducation obligatoire au Brésil, le rap-
portant au droit à l’éducation. Il contemple une synthèse de cet ordonnancement dans la période répu-
blicaine, ainsi que la démarche et les contenus de l’amendement nº 59/09 à la Constitution Fédérale, 
qui a fixé le caractère obligatoiredans l’éducation de base de la population entre 4 et 17 ans. Le droit à 
l’éducation de base extrapole l’éducation obligatoire et, donc, il est du devoir de l’État de garantir à tous 
l’éducation de base standard de qualité scolaire qui inclut l’accès, la permanence et la conclusion des 
étapes de la scolarité.

Mots-clés:  Obligation scolaire. Droit à l’éducation. Citoyenneté et éducation. Législation de l’éducation. 
Politique publique d’éducation.

La enmienda de la obligatoriedad 
Cambios y permanencias

RESUMEN: El artículo trata sobre la legislación jurídica de la educación obligatoria en Brasil, relacio-
nada al derecho a la educación. También contempla una síntesis de esa legislación en el período repu-
blicano, así como de la tramitación y contenidos de la Enmienda nº 59/09 a la Constitución Federal, que 
determinó la obligatoriedad de la educación básica para la población entre cuatro y 17 años de edad. 
El derecho a la educación básica extrapola la educación obligatoria y, por tanto, es deber del Estado 
garantizar a toda la educación básica padrones de calidad escolar, que contemplen acceso, permanencia 
y conclusión de las etapas da escolaridad.

Palabras clave:  Obligatoriedad escolar. Derecho a la educación. Ciudadanía y educación. Legislación de 
la educación. Políticas públicas de educación.
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Ampliação da obrigatoriedade na educação básica
Como garantir o direito sem comprometer a qualidade?

José Marcelino de Rezende Pinto*

Thiago Alves**

RESUMO: Este artigo pretende avaliar o impacto da am-
pliação das redes públicas pela aprovação da Emenda 
Constitucional nº 59, que implanta a obrigatoriedade do 
ensino para a população de quatro a 17 anos, na disponibili-
dade de recursos por aluno na educação básica. Valendo-se 
dos dados da Pnad/IBGE, realizada em 2008, e da previsão 
de recursos do Fundeb, para 2010, verificou-se que, para 
o cumprimento da emenda, 3,96 milhões de crianças e 
jovens deverão ser incluídos no sistema educacional, até 
2016 (expansão de 9,3% das matrículas), sendo necessário 
aumentar o investimento na ordem de R$ 7,9 bilhões, para 
que não haja redução no valor/aluno atualmente praticado.

Palavras-chave:  Ampliação da obrigatoriedade do ensino. 
Fundeb. Gasto por aluno. Desigualdade de 
acesso ao ensino. Custo Aluno Qualidade 
Inicial (CAQI).

Introdução

A previsão em lei do ensino obrigatório para uma parcela da população du-
rante um período determinado da infância e juventude tem sido uma das 
estratégias adotadas por diversos países para viabilizar o exercício do di-

reito à educação a todos os segmentos da sociedade, uma vez que as oportunidades 
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educacionais têm sido, com maior ou menor intensidade, tanto nos países subdesen-
volvidos quanto nos países desenvolvidos, estratificadas, de acordo com o status eco-
nômico e social dos indivíduos e, em muitos contextos, ainda por gênero, raça e local 
de moradia (BUCHMANN; HANNUM, 2001; REARDON; ROBINSON, 2008; SOA-
RES; ALVES, 2003). Dessa forma, a educação compulsória tem sido um instrumento 
para que a educação deixe de ser um privilégio de classes ou grupos sociais e passe a 
ser garantida como direito fundamental para todos.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a estratégia é adotada desde 1852 e foi um 
dos mecanismos que, juntamente com leis que restringiram o trabalho infantil, con-
tribuíram para generalizar o acesso à escola e elevar o nível de escolarização daquele 
povo (GOLDIN; KATZ, 2003; NCSL, 2010).

Como tem-se mostrado uma estratégia atual e relevante, recentemente, no Rei-
no Unido, uma lei (Education and Skills Bill, de 2007) aumentou a faixa etária do ensi-
no obrigatório, de cinco a 16, para cinco a 18 anos. Naquele contexto, a medida teve 
por base dois argumentos: (a) a baixa participação escolar da população acima de 
16 anos, comparativamente a países assemelhados da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (Organisation for Economic Co-Operation and Develop-
ment – OECD), fenômeno que poderia afetar a preparação da força de trabalho e, con-
sequentemente, a competitividade econômica do país; e (b) o crescimento do núme-
ro de jovens que não estão na escola e nem trabalhando, os denominados Neet (not 
in education, employment or training), com potencial de envolvimento com o abuso de 
drogas e com a criminalidade (SIMMONS, 2008).

Igualmente, o Brasil tem se utilizado da definição da obrigatoriedade para uma 
etapa de ensino ou faixa etária, desde 1934. Atualmente (2010), o ensino é obrigatório 
para a população de 6 a 14 anos. Contudo, com a aprovação da Emenda Constitucio-
nal n° 59 de 11/11/2009 (EC nº 59) (BRASIL, 2009), que amplia a obrigatoriedade do 
ensino para a população de quatro a 17 anos, com prazo final até 2016 para sua inte-
gral implementação, o País passa a vislumbrar a garantia de 14 anos de estudo formal, 
o que, sem dúvida, é um importante passo para a ampliação do direito à educação. 

Assim, no contexto brasileiro, o que se espera é que a alteração constitucional re-
presente um avanço do acesso, sobretudo para a população oriunda dos estratos me-
nos favorecidos socioeconomicamente, a todas as etapas da educação básica, uma vez 
que as políticas educacionais, até então, não foram suficientes para garantir o aces-
so e permanência dos estudantes nas demais etapas, tal como no ensino fundamen-
tal, obrigatório desde 1967 (KRAMER, 2006; KRAMER; NUNES, 2007; OLIVEIRA, 
2010; ZIBAS, 2005). Há a expectativa de que a ampliação do acesso seja acompanha-
da da garantia da qualidade do ensino. Espera-se, portanto, que aqueles que foram 
excluídos pelo acesso não o sejam novamente, em decorrência da falta de condições 
de ensino que, da mesma forma, lhes retiraria o direito aos benefícios gerados pela 
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educação. Somente uma educação de qualidade pode permitir ao estudante se inse-
rir de maneira crítica na sociedade e desempenhar com autonomia seu papel político, 
social e econômico (FUENZALIDA, 1994).

Diante das expectativas geradas pela nova emenda, este artigo pretende avaliar 
qual o impacto da ampliação da obrigatoriedade na disponibilidade de recursos dis-
ponibilizados por aluno na educação básica. Inicialmente, revisa a evolução normati-
va da educação compulsória durante o período republicano de nossa história. Em se-
guida, estima o total de potenciais alunos que deverão ingressar nas redes de ensino, 
até 2016. Por fim, verifica como o aumento das matrículas poderá impactar o valor 
por aluno atualmente praticado no âmbito do Fundo  de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
e qual seria o montante necessário para cumprir as metas da nova emenda, sem re-
duzir o valor por aluno atualmente praticado.

Evolução da obrigatoriedade do ensino no País

A garantia do direito à educação no Estado brasileiro não evoluiu de forma li-
near, constante e concomitante com outros aspectos igualmente importantes para a 
construção de nosso país. Essa trajetória foi marcada por avanços, retrocessos e estag-
nação que passaram ao discurso oficial por meio de leis que traduziam o pensamen-
to vigente em cada época. O Quadro 1 apresenta uma síntese da evolução normativa 
deste direito desde a Constituição Federal (CF) de 1891.

O primeiro comentário a se fazer, tendo por base o Quadro 1, é que, em cer-
to sentido, a EC nº 59 recupera a lógica instituída pela CF de 1967, segundo a qual a 
obrigatoriedade era definida pela faixa etária das crianças e jovens, e não pela etapa 
de ensino a ser frequentada. Esse princípio, como vimos, foi alterado pela CF de 1988, 
em sua versão original, mas de certa forma, foi recuperado pela EC nº 14/96. Portanto, 
cabe realçar que, com exceção da pré-escola, que abriga a faixa etária de quatro e cin-
co anos, que passa ser obrigatória, tanto o ensino fundamental como o ensino médio 
só serão obrigatórios para aquelas crianças e jovens entre seis e 17 anos. Para os que 
frequentarem essas etapas da educação básica, mas com idade acima do limite consti-
tucional, é assegurado o direito ao acesso gratuito e o dever do Estado em fornecer as 
condições de oferta gratuita, mas não se trata de uma obrigação do jovem ou do adul-
to concluí-las. Ora, considerando que 34% dos jovens de 15 a 17 anos que frequen-
tam a escola o fazem no ensino fundamental, principalmente em virtude da reprova-
ção, é possível antever que o novo dispositivo constitucional não assegura, necessa-
riamente, que boa parte dos jovens brasileiros, em princípio, terá acesso e concluirá 
o ensino médio, como se poderia pensar. De qualquer forma, há expectativa de que a 
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ampliação da obrigatoriedade leve ao aumento da taxa de concluintes do ensino mé-
dio, como aconteceu nos Estados Unidos, em meados do século XX, segundo Goldin 
e Katz (2003). Isso é necessário porque, como mostra a Tabela 1, elaborada com base 
nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) realizada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2008 e da OECD (2010), a pro-
porção da população brasileira entre 25 a 64 anos (faixa etária economicamente ati-
va) e 25 a 34 anos, que havia concluído pelo menos esta etapa, está muito abaixo da 
taxa alcançada pelos países desenvolvidos. Na América Latina, o Brasil está à fren-
te do México e atrás do Chile. Também é importante destacar, com auxílio da tabela, 
que o Brasil, com a EC nº 59, ao elevar de nove para 14 anos o número de anos de en-
sino obrigatório, estará posicionado apenas atrás do Chile (que mantém 16 anos de 
ensino obrigatório) neste quesito, entre todos os países do mundo1 (UNESCO, 2010).

Quadro 1 – Evolução da obrigatoriedade educacional no Brasil 
republicano

Instrumento 
normativo

Natureza e abrangência da obrigatoriedade

CF de 1891 Inexiste a obrigatoriedade ou o direito.

CF de 1934
Ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória, 
extensivo aos adultos.

CF de 1937
Ensino primário obrigatório e gratuito (cabendo, porém, “para os 
que não alegarem ou notoriamente não puderem alegar escassez de 
recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar.”).

CF de 1946 Ensino primário obrigatório.

CF de 1967 Ensino obrigatório dos 7 aos 14 anos (não define etapa).

Lei nº 5.692/1971 Ensino de 1º grau obrigatório de oito anos de duração.

CF de 1988
Ensino fundamental obrigatório (8 anos de duração) 
independentemente da idade.

EC nº 14/96
Ensino fundamental obrigatório (8 anos de duração) apenas para a 
faixa etária ideal (7 a 14 anos).

Lei nº 11.274/2006
Ensino fundamental com 9 anos de duração (a obrigatoriedade 
amplia-se para a faixa de 6 a 14 anos).

EC nº 59/ 2009 Ensino obrigatório de 4 a 17 anos (não estabelece a etapa obrigatória).

Fonte: Legislação educacional citada.
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Tabela 1 –  Anos de estudo obrigatório e percentual da população que 
concluiu pelo menos o ensino médio em alguns países em 
2008

País
Anos de 
ensino 

obrigatório

% da população que concluiu 
pelo menos o ensino médio

25-64 anos 25-34 anos

Estados Unidos 12 89 88

Rússia 10 88 91

Canadá 11 87 92

Coréia do Sul 11 79 98

Média dos países da OCDE - 71 80

França 11 70 83

Chile 16 68 85

México 10 34 40

Brasil
toda a população

9
39 50

20% mais ricos* 70 85
20% mais pobres** 11 15

(*)  Que, segundo a PNAD, em 2008 percebiam renda per capita domiciliar de até R$ 150.
(**)  Que, segundo a PNAD, em 2008 percebiam renda per capita domiciliar a partir de R$ 800.
Fonte:  OECD (2010), Microdados da PNAD/2008 (IBGE, 2009).

A Tabela 1 também mostra que a ampliação da obrigatoriedade, como estratégia 
para assegurar o direito à educação, beneficia diretamente às camadas mais pobres 
da população. Isto fica evidente quando se analisa a proporção média de concluintes 
do ensino médio (39%) e se analisa a população na faixa de 25 a 64 anos (50%), que 
já obteve o impacto das mudanças mais recentes na legislação. Esta proporção sobe, 
respectivamente, para 70% e 85%, quando analisado somente o segmento dos indi-
víduos que percebiam 20% das maiores rendas per capita domiciliares, em 2008 (para 
esta classe, a escolarização até o ensino médio é semelhante à dos franceses e equipa-
rada à dos países da OECD). No outro extremo da pirâmide social, a proporção é, res-
pectivamente, 11% e 15%, para os indivíduos com as menores rendas. 

Sendo assim, a nova redação do texto constitucional pode representar um inegá-
vel avanço no que se refere à garantia do direito à educação para os segmentos mais 
pobres da população. 
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Obrigatoriedade e expansão da matrícula

Antes de analisar a magnitude da expansão que deverá ocorrer nas matrículas, 
inicialmente, a Tabela 2 mostra o percentual da população de 4 a 17 anos que já está 
frequentando a escola.

Tabela 2 –  Acesso à escola por faixa etária para diferentes segmentos de 
renda no Brasil em 2008

Faixa etária

Taxa de atendimento

População na faixa 
etária

20% mais ricos 20% mais pobres

4 a 5 anos 73% 89% 64%

6 anos 94% 98% 90%

7 a 14 anos 98% 99% 97%

15 a 17 anos 84% 93% 79%

Total 91% 96% 89%

Fonte: Microdados da PNAD/2008 (IBGE, 2009).

Os dados da Tabela 2 mostram que a universalização do ensino na faixa de sete 
a 14 anos, obrigatória desde 1967, até hoje não foi integralmente cumprida, e, nas de-
mais faixas, a meta de matricular toda a população está ainda mais longe, com des-
taque para a faixa de quatro e cinco anos, em que menos de três a cada quatro crian-
ças frequentam a escola. Ademais, quando analisados os números nos segmentos for-
mados pelo nível de renda per capita domiciliar, evidencia-se o quanto a ampliação 
da obrigatoriedade pode ser útil para amenizar a diferença do acesso entre pobres e 
ricos, uma vez que há diferenças expressivas entre a taxa de atendimento de toda a 
população e a dos estratos mais ricos e pobres, exceto para a coorte etária cuja frequ-
ência à escola é obrigatória há mais de 40 anos. Os dados da Tabela 2 também mos-
tram com clareza que, para as crianças das famílias mais ricas, o ensino já é, na práti-
ca, obrigatório desde tenra idade.

Em que pese a taxa de atendimento nas idades que compõem a faixa etária alvo 
da EC nº 59, estima-se um adicional de 3,96 milhões de alunos, em todo o País, para 
universalizar a educação básica para a população de quatro a 17 anos, como indica a 
Tabela 3. Outro ponto importante é que serão as crianças e jovens mais pobres que de-
verão ingressar nas escolas com a progressiva implementação da norma constitucio-
nal, uma vez que 41% da população a ser matriculada é oriunda das famílias que se 
encontram entre os 20% mais pobres, enquanto apenas 5% pertencem às famílias que 
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se situam entre os 20% mais ricos. Portanto, é preciso ressaltar que a expansão deve-
rá ocorrer essencialmente nas redes públicas.

Tabela 3 –  Necessidade de expansão de matrículas para atender a 
ampliação da obrigatoriedade

Faixa etária
Novas 

matrículas

Percentual de expansão

População na 
faixa etária

20% mais ricos
20% mais 

pobres

4 1.045.543 56,5% 18,2% 91,9%

5 22.886 22,3% 6,9% 33,8%

6 190.827 6,9% 1,8% 10,9%

7 a 14 571.218 2,1% 0,8% 2,9%

15 315.495 10,2% 4,3% 15,6%

16 488.911 16,3% 5,8% 22,9%

17 829.823 32,5% 13,9% 46,2%

Total 3.964.703 9,3% 4,0% 12,4%

Fonte: Microdados da PNAD/2008 (IBGE, 2009).

Os dados da Tabela 3 indicam, também, que os esforços devem ser maiores nas 
idades que estavam fora da faixa obrigatória anterior e, por isso, o esforço na faixa de 
quatro e cinco anos (correspondente à pré-escola) será maior (54,5% para a popula-
ção de quatro anos e 22,3% para cinco anos), seguida pela faixa de 15 a 17 anos, que, 
em termo ideais, corresponde ao ensino médio (10,2% para 15, 16,3% para 16 e 32,5% 
para 17 anos). O esforço será menor na faixa que já é obrigatória e corresponde ao en-
sino fundamental (6,9% para seis anos e 1,8% para sete a 14 anos). As idades que es-
tavam fora da faixa etária obrigatória correspondem a quase 81% a expandir, ou seja, 
3,2 milhões de matrículas.

Neste sentido, o fato de a expansão ser maior para a população de quatro, cinco, 
16 e 17 anos é muito relevante para o planejamento das redes, no que se refere à de-
manda de matrículas por série. As redes deverão ser capazes de projetar o fluxo de 
matrículas ao longo das 14 séries, até que se conclua a universalização, consideran-
do tanto a taxa de inclusão da população que está fora do sistema, como a progressão 
dos alunos no sistema, ou seja, as taxas de conclusão, repetência e evasão. 

Cabe ressaltar que estas questões de planejamento serão mais graves para as uni-
dades da federação que terão maior nível de expansão, pois o impacto será distinto 
entre elas, como veremos adiante. Além disso, como mostra a Tabela 3, há uma de-
manda não atendida de pouco mais de 1,6 milhões de matrículas, tanto na faixa etária 
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correspondente à educação infantil, cuja atribuição prioritária é das redes munici-
pais, como na faixa de 15 a 17 anos, que atualmente envolve o ensino fundamental 
(em função das repetências), etapa que é atribuição conjunta de municípios e estados, 
e o ensino médio, cuja atribuição prioritária é das redes estaduais. Embora a intensi-
dade de inclusão nas etapas com maior déficit seja um fenômeno com contornos pe-
culiares em cada unidade federativa, isso demandará um planejamento conjunto das 
redes municipais e estaduais, para atender os dispositivos da EC nº 59, até 2016, de-
vido ao arranjo do federalismo educacional brasileiro, que prevê a colaboração entre 
os entes federativos para a oferta da educação básica (art. 211 da Constituição). Des-
sa forma, o impacto da inclusão da parcela da população que não está usufruindo o 
direito à educação exigirá uma coordenação de esforços entre entes federativos, que 
muitas vezes não tem sido observada em outras questões educacionais. Como, por 
exemplo, o transporte escolar. Esta é uma dificuldade recorrente no sistema educa-
cional brasileiro, que não tem observado, na prática, um efetivo regime de colabora-
ção, principalmente em localidades onde há ausência de correlação ou há correlações 
político-partidárias contrárias entre governos municipais e estaduais. Nelas, a garan-
tia do direito à educação muitas vezes é condicionada por interesses político-partidá-
rios imediatos, que deslocam o status de cidadão da criança ou adolescente para a fi-
gura de “aluno do prefeito” ou “aluno do governador”. 

Evidentemente, o problema seria minimizado, caso houvesse apenas uma rede 
pública de ensino, em que todos os entes federativos se responsabilizassem, financei-
ramente e operacionalmente, de acordo com regras pré-acordadas, para a constitui-
ção de um arranjo institucional, que possibilitasse a manutenção da oferta de ensi-
no em rede pública única. Havendo apenas uma rede pública, em tese, não haveria 
como os governos “empurrarem” os problemas para outro ente federativo, enquan-
to a população sofre com a exclusão do acesso ou com acesso ao serviço educacional 
insuficiente. 

Vejamos agora qual deverá ser o esforço de expansão em cada região e unidade 
federativa, com base nos dados da Pnad/2008 (IBGE, 2009) apresentados na Tabela 4.

A Tabela 4 mostra que será necessário um crescimento de 9,3% nas matrículas da 
educação básica em todo o País. Porém, há grandes variações regionais. A maior expan-
são relativa deverá ocorrer na região Norte, com 12,6%. Em Rondônia, a ampliação do 
atendimento deve ficar na ordem 18,5%. O Acre, o Tocantins, o Pará e o Amapá terão 
que ampliar suas redes em mais de 11%. As regiões Sul e Centro-Oeste também deverão 
expandir o atendimento acima da média nacional. No Sul, destaca-se a necessidade de 
expansão no Rio Grande do Sul em 13,1%. No Centro-Oeste, os maiores esforços se da-
rão nos estados do Mato Grosso (15,4%) e Goiás (11,9%).
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Tabela 4 – Expansão de matrículas na faixa etária obrigatória por região e UF

Região UF
Faixa etária Total de 

novas 
matrículas

% de 
expansão4 e 5 6 a 14 15 a 17

Norte RO 28.991 15.021 22.845 66.857 18,5%
AC 12.597 7.866 8.486 28.949 15,6%
AM 51.411 23.697 36.605 111.713 11,5%
RR 3.120 3.796 3.549 10.465 8,8%
PA 97.131 56.087 90.685 243.903 12,2%
AP 10.092 5.517 3.866 19.475 11,3%
TO 21.104 6.582 13.614 41.300 12,4%

Total 224.446 118.566 179.650 522.662 12,6%
Nordeste MA 50.062 29.862 67.629 147.553 8,0%

PI 14.269 10.977 23.600 48.846 6,4%
CE 29.567 37.664 90.380 157.611 7,4%
RN 19.335 15.560 30.646 65.541 8,8%
PB 25.929 12.961 44.870 83.760 9,3%
PE 76.151 52.673 97.130 225.954 10,6%
AL 47.662 33.080 37.563 118.305 14,5%
SE 15.470 6.583 15.800 37.853 7,7%
BA 97.282 55.537 136.926 289.745 8,1%

Total 375.727 254.897 544.544 1.175.168 8,8%
Sudeste MG 165.030 58.661 161.346 385.037 8,9%

ES 24.313 10.491 32.422 67.226 9,0%
RJ 75.194 43.485 84.886 203.565 6,8%
SP 228.356 107.314 254.399 590.069 7,2%

Total 492.893 219.951 533.053 1.245.897 7,6%
Sul PR 119.341 38.541 99.465 257.347 11,2%

SC 44.522 24.881 59.582 128.985 10,5%
RS 146.518 38.758 92.262 277.538 13,1%

Total 310.381 102.180 251.309 663.870 11,7%
Centro-Oeste MS 26.772 6.537 21.798 55.107 10,1%

MT 48.650 18.536 37.068 104.254 15,4%
GO 72.023 32.837 50.842 155.702 11,9%
DF 17.537 8.541 15.965 42.043 7,5%

Total 164.982 66.451 125.673 357.106 11,6%
BRASIL 1.568.429 762.045 1.634.229 3.964.703 9,3%

Fonte: Microdados da PNAD/2008 (IBGE, 2009).
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Cabe alertar, contudo, que, como uma parte significativa dos alunos que ingressarão no 
sistema levará um tempo de percurso escolar superior ao ideal, o índice real de crescimen-
to tende a ser maior que os 9,3% indicados. De toda forma, trata-se de uma primeira apro-
ximação.

Em números absolutos, a maior expansão se dará em São Paulo. Aquele estado tem 590 
mil novas matrículas potenciais, o que representa uma expansão de 7,2% da rede. São Pau-
lo é seguido por Minas Gerais com 385 mil novas matrículas (expansão de 8,9%), Bahia com 
289 mil matrículas (expansão de 8,1%) e Rio Grande do Sul com 277 mil matrículas a reali-
zar. Quanto às regiões, cerca de 31% da expansão ocorrerá na região Sudeste, 30% na região 
Nordeste, 17% no Sul, 10% no Norte e 9% nos estados do Centro-Oeste.

Pode-se, contudo, alegar que, neste artigo, estamos considerando a população de 2008, 
enquanto a obrigatoriedade só deve ser atingida em 2016, quando, eventualmente, o perfil 
etário da população pode ser outro. Para analisar esta questão, a Tabela 5, com base em esti-
mativas do IBGE, mostra dados da projeção populacional na faixa de interesse de 2008 a 2016. 

Tabela 5 –  Evolução da população de 4 a 17 anos e projeção do número de 
novas matrículas para atender a expansão da obrigatoriedade.

Ano Projeção da população de 4 a 17 anos Total de novas matrículas*

2008 47.202.392 3.964.703 

2009 47.202.409 3.938.140 

2010 47.159.194 3.912.680 

2011 47.030.335 3.884.385 

2012 46.792.612 3.851.936 

2013 46.456.039 3.819.371 

2014 46.020.990 3.789.586 

2015 45.488.119 3.761.611 

2016 44.857.223 3.731.348 

(*)  Mantida a taxa de atendimento de 2008 que era de 72,8% para 4 e 5 anos, 97,5% para a faixa de 6 a 14 anos e 84,1% para 15 a 17 anos.
Fonte:  Microdados da PNAD/2008 (IBGE, 2009) e IBGE (2008).

Como os dados indicam, não haverá mudanças significativas na demanda de cres-
cimento, em decorrência do fenômeno demográfico. Deve haver um declínio da popula-
ção de quatro a 17 anos, da ordem de 4,97% ou 2,34 milhões de crianças e jovens, entre os 
anos de 2008 e 2016. Dessa forma, não se pode contar que o impacto da expansão da obri-
gatoriedade será amenizado pelo fenômeno demográfico, uma vez que, mantidas as ta-
xas de atendimentos de 2008, haveria uma redução de apenas 5,9% da expansão, consi-
derando a população projetada para 2016, ou seja, reduziria de 3,96 milhões para 3,73 mi-
lhões de matrículas potenciais.
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A expansão da obrigatoriedade e o Fundeb

Pode-se alegar que a ampliação da obrigatoriedade é uma violência contra o di-
reito das famílias ou jovens, de optar pelo acesso à educação. Os dados mostram, 
contudo, que a obrigatoriedade parece ser o único meio de fazer o Estado assegurar, 
efetivamente, este direito para as famílias mais pobres. Tratar esta questão tão so-
mente como uma opção da família, na prática, permite que o Estado se omita em as-
segurar o direito para aqueles que mais se beneficiariam de uma educação de qua-
lidade. 

E, aqui, entra um segundo ponto: ao incluirmos mais alunos na educação bási-
ca, quase a totalidade deles no sistema público, é evidente que haverá uma demanda 
adicional de recursos financeiros, caso não queiramos reduzir o valor gasto por alu-
no no País, o qual já é baixo, conforme pode-se deduzir do Gráfico 1.

O Gráfico 1 mostra que os valores mensais previstos do Fundeb, em 2010, para 
o ensino médio são consideravelmente inferiores à média das mensalidades das es-
colas que ocuparam os primeiros lugares do ranking do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2010 e são frequentadas pela classe média e pela elite no Paraná, San-
ta Catarina e São Paulo. A diferença chega a quase 10 vezes em São Paulo, cinco ve-
zes no Paraná e três vezes em Santa Catarina. Os números também mostram que o 
maior valor do Fundeb (em Roraima) é quase cinco vezes menor do que investem, 
em média, os países da OECD no ensino médio.

Gráfico 1 – Investimento no ensino médio em 2010 (valores mensais em R$).

(*)  Valores previsto para o ensino médio urbano em tempo parcial no Fundeb em 2010;
(**)  Valor médio das mensalidades para 8ª série e ensino médio das escolas que ocuparam os melhores lugares no ENEM em 2010;
(***)  Média do gasto por aluno em 2007 (nas séries equivalentes aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio) nos países membro da OECD con-

vertido em reais pela cotação média do dólar (R$ 1,85) no segundo semestre de 2007.
Fonte:  Brasil (2010a), Alão (2010) e OECD (2010).
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É evidente que a inclusão de quase quatro milhões de alunos nas redes públicas 
de ensino produzirá um impacto no valor disponível por aluno no Fundeb, uma vez 
que, em princípio, não há ingresso de novos recursos no fundo. Por isso, pretende-se 
identificar, então, considerando os valores estimados para 2010, qual seria o impacto 
no valor aluno do Fundeb, caso toda a população de quatro a 17 anos fosse incluída 
na educação básica naquele ano. Busca-se também aquilatar a dimensão dos recur-
sos adicionais que deveriam ser aportados ao fundo, de forma que o já diminuto va-
lor/aluno não fique ainda menor. 

Os dados apresentados no Gráfico 2 indicam uma queda média de 9% no va-
lor aluno, em relação à situação de 2010, com maior variação negativa em Rondônia 
(queda de 14,4%) e Mato Grosso (decréscimo de 12,7%), ficando Piauí e São Paulo, 
com, respectivamente, 5,5 e 6,9%, a menor variação negativa.

Gráfico 2 – Variação negativa no valor/aluno do Fundeb decorrente da 
expansão.

Fonte: Microdados da PNAD/2008 (IBGE, 2009) e Brasil (2010a).
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Por outro lado, quando olhamos os recursos adicionais necessários para restau-
rar o patamar anterior do valor/aluno, apresentados no Gráfico 3, observamos que o 
maior esforço caberá a São Paulo, com um adicional superior a R$ 1,5 bilhão, seguido 
por Minas Gerais (R$ 732 milhões), Rio Grande do Sul (R$ 651 milhões) e Bahia (R$ 476 
milhões). Ao todo, seriam necessários R$ 7,9 bilhões para o País, valor que correspon-
de a 0,25% do PIB de 2009. Um valor significativo, considerando que é um montante 
superior à complementação da União, prevista em 2010, para o fundo (6,86 bilhões). 

Gráfico 3 – Valor adicional necessário para manter inalterado o valor/
aluno do Fundeb após a expansão (em R$ milhões). 

Fonte: Microdados da PNAD/2008 (IBGE, 2009) e Brasil (2010a).
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Recursos adicionais virão da extinção da DRU?

Em princípio, poderíamos pensar que o legislador já incluiu na própria EC nº 59 
a solução para a demanda adicional de recursos, uma vez que, juntamente com a am-
pliação da obrigatoriedade, a emenda também estabeleceu a extinção gradual (até 
2011) da Desvinculação das Receitas da União (DRU) sobre os recursos destinados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), o que implica mais recursos para 
a educação. 

Contudo, não é bem isso o que ocorrerá, já que os recursos adicionais advindos 
da extinção da DRU irão para os cofres da União, enquanto os encargos com a am-
pliação das matrículas recairão sobre os estados e municípios. Como a União terá en-
cargos adicionais significativos com a expansão de sua rede de ensino técnico e pro-
fissional e da educação superior, é provável que os eventuais recursos adicionais se-
jam carreados prioritariamente para esses setores. Além disso, há que se ter certa 
cautela com os recursos adicionais advindos com a extinção da DRU. Tomando por 
base os dados de 2009, disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional (BRA-
SIL, 2010b), naquele ano, a DRU correspondeu a R$ 30,5 bilhões, o que indicaria um 
potencial adicional para a educação de R$ 5,5 bilhões (18% daquele montante). Con-
tudo, segundo o mesmo relatório, em 2009, a União já aplicou R$ 3,3 bilhões acima 
do mínimo constitucional. Logo, a se confiar nos dados da STN, o potencial de no-
vos recursos com a extinção da DRU, em valores de 2009, seria de R$ 2,2 bilhões, um 
valor significativo, mas muito aquém das necessidades decorrentes da expansão da 
própria rede federal e correspondente a somente 28% da demanda de novos recur-
sos para simplesmente manter estável o valor/aluno previsto para o Fundeb, em 2010, 
com a inclusão dos novos alunos. 

Cabe finalmente lembrar que, para cumprir a sua complementação ao Fundeb, 
a União não pode utilizar mais do que 30% dos recursos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, confor-
me estabelece o § 2º do art. 5º da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o fundo. Este é 
um dispositivo importante da lei, pois veda à União retirar recursos da rede federal 
de ensino para atender seus compromissos com o Fundeb, pois, desse modo, ela esta-
ria “desvestindo um santo, para vestir outro”. De toda forma, em virtude dele, o fim 
da DRU não indica, necessariamente, mais recursos para o fundo. 

Fica evidente, portanto, que será fundamental a previsão de recursos orçamen-
tários adicionais, a serem alocados ao Fundeb, por parte dos entes federados, para 
que a ampliação da obrigatoriedade não represente uma queda nos recursos dispo-
níveis por aluno.
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O valor por aluno do Fundeb e o CAQI

Como já comentamos, os recursos disponibilizados pelo Fundeb por aluno são 
claramente insuficientes para se assegurar um padrão mínimo de qualidade de ensi-
no. Assim, um grande esforço para se definir o que seriam esses padrões e qual o seu 
custo, tendo por referência a Constituição Federal, a LDB e o Plano Nacional de Edu-
cação, foi a proposta do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQI), inicialmente elabora-
da pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e, hoje, encampada pelo Conse-
lho Nacional de Educação, através do Parecer CNE/CEB nº 8/2010, que teve como re-
lator o conselheiro Mozart Neves Ramos. 

A Tabela 6 faz uma comparação entre os valores do CAQI para algumas etapas 
da educação básica, estimados para 2009, o valor mínimo do Fundeb e o valor estima-
do para São Paulo, que é o segundo maior valor do País, perdendo apenas para Ro-
raima, que não foi utilizada como parâmetro de comparação, por ser um estado com 
uma rede de ensino muito pequena.

Tabela 6 –  Comparação entre o valor do CAQI e os valores 
disponibilizados pelo Fundeb em 2009.

Estimativa de 
valor/aluno ano

Creche Pré-escola
Ens.

Fundamental 
anos iniciais

Ens.Fundamental 
anos finais

Ens. 
Médio

CAQI (MDE)* 5.600 2.184 2.082 2.174 2.244

Fundeb 
(mínimo)**

1.343 1.221 1.221 1.343 1.466

Fundeb (SP)** 2.161 1965 2.028 2.188 2.358

(*)  Valores estimados para 2009 (cálculo preliminar). 
(**)  Portaria Interministerial nº 788, de 14/08/2009.
Fonte:  Campanha Nacional pelo Direito à Educação (2010).

Os dados da Tabela 6 indicam como o valor mínimo propiciado pelo Fundeb 
está, ainda, muito aquém do CAQI. Tomando por parâmetro a situação de 2009, com 
exceção das creches, pode-se dizer que, implementado o CAQI, o menor valor na-
cional seria próximo ao valor do Fundeb por aluno para o Estado de São Paulo. Sem 
dúvida, seria um grande avanço na redução das disparidades regionais e na melho-
ria das condições básicas de atendimento de grande parte das redes públicas do País. 

Esta constatação mostra também que o Brasil não pode se contentar em, sim-
plesmente, evitar que a expansão da obrigatoriedade reduza o valor disponível por 
aluno do Fundeb, embora, como mostramos, somente esta medida já representaria 
um esforço adicional da ordem de 0,25% do PIB para os entes federados. As crianças, 
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jovens e adultos, que sustentam o País, com os tributos que pagam (cerca de 36% do 
PIB, em 2008), merecem muito mais. Por isso, é que a Conferência Nacional de Edu-
cação (Conae) aprovou a destinação, já para 2011, de 7% do PIB em recursos públi-
cos para a educação, atingindo-se 10% do PIB, em 2014, como forma de assegurar 
o cumprimento das metas (sempre adiadas) do Plano Nacional de Educação (PNE) 
2001/2010.

Aprovar um novo PNE 2011/2020, coerente com as diretrizes fixadas pela Co-
nae é a tarefa de todos aqueles compromissados com uma escola pública de qualida-
de no Brasil.

Recebido e aprovado em dezembro de 2010.

Notas
1 Com nove anos de ensino obrigatório, o Brasil está acima da média apenas dos países do Sul e do 

Oeste Asiático como Afeganistão, Bangladesh e Irã e de vizinhos latinoamericanos, como Honduras, 
Bolívia, Jamaica, Trinidad e Tobago, Haiti, Nicarágua e Suriname (UNESCO, 2010).
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Expansion of compulsoriness of basic education
How to ensure this right without compromising quality?

ABSTRACT: This paper sets out to assess the impact of increasing public networks on the availability of 
resources per pupil in basic education, brought about by the approval of Constitutional Amendment 59, 
which makes schooling compulsory for all between the ages of four and seventeen. Drawing on a 2008 
statistical analysis, carried out by the Brazilian Geographical and Statistical Institute, and the forecast 
for resources for 2010 made by the Foundation for the Maintenance and Promotion of Basic Education 
(Fundeb), it was seen that, in order to comply with the amendment, 3,960,000 children and young people 
would have to be included in the educational system by 2016 (a 9.3% increase in enrollment). This would 
mean an increase of approximately $6B in order to maintain present levels of investment per pupil.

Keywords:  Extension of compulsory schooling. Fundeb. Investment per pupil. Unequal access to educa-
tion. Initial quality student cost.

Élargissement du caractère obligatoire dans l’éducation 
de base
Comment garantir le droit sans compromettre la qualité?

RESUME: Cet article se propose d’évaluer l’impact de l’élargissement des réseaux publics par l’appro-
bation de l’amendement constitutionnel nº 59, qui determine le caractère obligatoire de l’enseignement 
pour la population de 4 à 17 ans, dans La disponibilité de ressources par élève dans l’éducation de base. 
Se valant des données de la Pnad/IBGE, réalisée em 2008, et de la prévision de ressources du Fundeb, 
pour 2010, il a été vérifié que, par l’accomplissement de l’amendement, 3,96 millions d’enfants et de 
jeunes devront être inclus dans le système éducatif jusqu’em 2016 (extension de 9,3 % des inscriptions) 
nécessitant une augmentation d’investissement de l’ordre de 7,9 milliards de réals pour qu’il n’y ait pas 
de réduction de la valeur/élève actuellement pratiquée.

Mots-clés:  Élargissement du caractère obligatoire de l’enseignement. Fundeb. Dépense par élèves. Inéga-
lité de l’accès à l’enseignement. Coût Élève Qualité Initiale (CAQI).

Ampliación de la obligatoriedad en la educación basica
¿Cómo garantir el derecho sin comprometer la calidad?

RESUMEN: Este artículo pretende evaluar el impacto de la ampliación de las redes públicas para la 
aprobación de la Enmienda Constitucional nº 59, que implanta la obligatoriedad de la enseñanza para 
la población de cuatro a 17 años, con la disponibilidad de recursos por alumno en la educación básica. 
Llevando en consideración los datos de la Pesquisa Nacional por Muestra de Domicilios (Pnad/IBGE), 
realizada en 2008, y el pronóstico de recursos del Fondo de Desarrollo y Manutención de la Educación 
Básica (Fundeb) para 2010, fue verificado que, para el cumplimiento de la enmienda, 3,96 millones de 
niños y jóvenes deberán ser incluidos en el sistema educacional hasta 2016 (expansión de 9,3% de las 
matrículas), siendo necesario aumentar la inversión en el orden de los R$ 7,9 billones, para que no haya 
reducción en el valor/alumno practicado actualmente.

Palabras clave:  Ampliación de la obligatoriedad de la enseñanza. Fondo de Desarrollo y Manutención 
de la Educación Básica (Fundeb). Gasto por alumno. Desigualdad de acceso a la ense-
ñanza. Costo Alumno Calidad Inicial (CAQI).





Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 4, n. 7, p. 231-243, jul./dez. 2010. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 231

Direito à educação básica 
A cooperação entre os entes federados 

Gilda Cardoso de Araujo*

RESUMO: O artigo analisa o arranjo federativo brasileiro 
nas responsabilidades compartilhadas dos entes federados 
pela oferta educacional. Busca definir o significado das 
competências inscritas na Constituição Federal de 1988, 
bem como discutir e distinguir formas, normas e regimes 
de colaboração, apontando, especialmente, a preponderân-
cia de medidas legais no âmbito da coordenação federativa 
e não da cooperação. A reflexão indica que se as medidas 
de coordenação federativa são necessárias, não são sufi-
cientes para garantir igual direito à educação a todos os 
brasileiros.

Palavras-chave:  Direito à educação. Federalismo no Brasil. 
Regime de colaboração. 

Introdução

O direito à educação pode ser definido pela gratuidade da oferta da etapa 
elementar de escolarização, cuja duração varia segundo os contextos es-
pecíficos de cada país, e pela obrigatoriedade, tanto do poder público em 

oferecer escolas com nível de qualidade equivalente para todos, quanto dos indivídu-
os em frequentá-las (HORTA, 1998; SACRISTÁN, 2001). Assim, para a efetivação do 
direito à educação, é imprescindível a existência do Estado e de instituições que via-
bilizem a escolarização da população. 
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O Estado brasileiro não é um ente abstrato. Ele é composto por instituições políti-
cas, sociais e econômicas, tendo um determinado regime e uma forma de organização. 
Este regime é o republicano e a forma de organização é a federativa, pois segundo o Ar-
tigo 1º do texto constitucional a Republica Federativa do Brasil é formada pela união in-
dissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal (BRASIL, 1988).

Entretanto, a definição do regime republicano e da forma de organização federati-
va para o Estado brasileiro, no texto de 1988, suscita algumas questões relevantes para 
as políticas educacionais de acesso e de permanência na escola que definem a garantia 
e a efetividade do direito à educação: Como se configura a distribuição de competên-
cias quanto à oferta educacional? Em que consiste o regime de colaboração na presta-
ção dos serviços de educação pública? Como o princípio de igualdade de oportunida-
des, inerente ao direito à educação, se configura, levando em consideração as históricas 
desigualdades do arranjo federativo brasileiro? Quais os impactos das tentativas de re-
solução dos conflitos federativos para as históricas desigualdades regionais na oferta da 
etapa obrigatória de educação? 

Essas questões ultrapassam a discussão sobre a pertinência da adoção de políticas edu-
cacionais centralizadas ou descentralizadas, dizendo respeito à própria configuração his-
tórica do Estado brasileiro, como núcleo de poder e de responsabilidade, bem como às suas 
relações com a sociedade e com o processo histórico de afirmação dos direitos de cidadania.

Analisar a relação entre o federalismo e o direito à educação implica tomar a des-
centralização como parâmetro necessário, mas não suficiente. Isto porque a federação 
não se caracteriza apenas pela descentralização,1 supondo-se uma autoridade central, 
que descentralize ou “recentralize” poderes e atribuições, mas sim pela não-centraliza-
ção, ou seja, pela existência de poderes difusos em que o governo nacional disponha de 
poder para muitas decisões, mas que não controle todas elas, configurando um compro-
misso entre difusão e concentração de poder político (ALMEIDA, 1995; SOARES, 1998). 
Assim, numa federação de tipo ideal, se não podemos afirmar que as unidades subna-
cionais estão subordinadas ao governo nacional, também não é possível afirmar que são 
completamente autônomas.

Além da relação de interdependência, o federalismo tem como pressuposto uma 
organização territorial e política que vise a garantir, pela via democrática, a repartição 
de responsabilidades governamentais, ao mesmo tempo em que esteja assegurada a in-
tegridade do Estado nacional frente às inúmeras disputas e desigualdades regionais. 
Portanto, a federação é uma forma de Estado, regida pelo princípio da igualdade políti-
ca de coletividades regionais desiguais:

[...] quem diz federação ou Estado Federal, diz, conseqüentemente, no plano 
teórico, sociedade de iguais, que abrangem em esfera de paridade e coordena-
ção, Estados desiguais pelos territórios, pela riqueza, pela densidade popula-
cional. (REIS, 2000, p. 33).
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Isso significa que há, no federalismo, uma tensão permanente entre as categorias 
de igualdade e de desigualdade.

A organização federativa do Estado, marcada estruturalmente pela tensão igual-
dade/desigualdade de coletividades políticas, tem desdobramentos no direito à edu-
cação, inscrito a partir do princípio da igualdade de oportunidades, a igualdade/de-
sigualdade territorial de poder político e econômico, bem como da capacidade fiscal 
em incidência direta nas iguais/desiguais oportunidades de escolarização, mesmo se 
levarmos em conta os mecanismos de transferências intergovernamentais.

Os Constituintes de 1988 tentaram amenizar essa organização de coletividades 
políticas desiguais, característica das federações, a partir da adoção, pela Constitui-
ção Federal de 1988, de um federalismo de equilíbrio ou federalismo cooperativo, 
modelo de matriz alemã, mediante a previsão de responsabilidades compartilhadas, 
previstas no instituto do “regime de colaboração”, especialmente no que se refere à 
oferta da educação básica.

Nesse sentido, tomar o federalismo brasileiro e o direito à educação a partir das 
categorias igualdade/desigualdade parece constituir um campo necessário de aná-
lise, ainda mais levando em consideração os desafios ainda não superados do ar-
ranjo constitucional de 1988, que redefiniu o sistema federativo, via descentraliza-
ção e compartilhamento de competências, inclusão do município como ente federa-
do e previsão da regulamentação do regime de colaboração, ao mesmo tempo em que 
trouxe uma perspectiva mais universalista dos direitos sociais, especialmente do di-
reito à educação. 

Este artigo se propõe analisar o arranjo federativo brasileiro na distribuição de 
competências entre os entes federados para a oferta educacional, discutir e distinguir 
formas, normas e regime de colaboração, apontando especialmente a preponderân-
cia de medidas legais, no âmbito da coordenação federativa e não da cooperação, e, 
por fim, indicar que as políticas educacionais para a garantia do acesso, permanência 
e qualidade na etapa obrigatória de escolarização, baseadas nas medidas legais, não 
contribuíram para resolver os conflitos federativos quanto à tensão igualdade/desi-
gualdade na oferta da educação básica.

Federalismo e distribuição de competências 

Se o Estado é o responsável por assegurar à população o conjunto dos direi-
tos sociais e, especificamente, o direito à educação, a sua forma de organização 
político-administrativa, a forma como distribui territorialmente o poder, a forma 
como estabelece relações com as unidades subnacionais e a forma como distribui re-
cursos tributários para essas unidades têm implicações diretas na implantação das 
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políticas de ampliação do acesso, da permanência e da qualidade na escola, que cons-
tituem o direito à educação. 

A Constituição Federal de 1988 definiu a base do Estado federativo brasileiro a 
partir de uma estrutura cooperativa de repartição de competências, em que, relativa-
mente ao aspecto jurídico-político, coexistem competências exclusivas, privativas, con-
correntes e comuns entre os entes federados, tanto nos aspectos legislativos, quanto nos 
aspectos administrativos, as chamadas competências materiais. As competências ma-
teriais podem ser exclusiva (art. 21, CF/88) e comum, cumulativa ou paralela (art. 23, 
CF/88); as competências legislativas podem ser exclusivas (art. 25, §§ 1º e 2º, CF/88); pri-
vativas (art. 22, CF/88); concorrentes (art. 24, CF/88) e suplementar (art. 24, § 2º, CF/88).

Trata-se de uma estrutura complexa de repartição de competências, na medida em 
que o pacto federativo brasileiro se aproxima do modelo alemão, mas preserva as téc-
nicas de repartição de competências típicas do federalismo norte-americano, em que se 
estabelecem competências fixas e reduzidas à União, sendo o restante das competên-
cias distribuídas às unidades subnacionais. 

Etimologicamente, competência deriva do latim compententia, de competere, signifi-
cando estar no gozo ou uso de, ser capaz, pertencer ou ser próprio. Juridicamente, significa a 
capacidade de a autoridade possuir certas atribuições, a fim de deliberar a seu respei-
to. Assim, quando falamos em competências legislativas, falamos no poder que se con-
fere a um determinado ente federado, para legislar sobre determinados assuntos para 
os quais ficam traçados os limites em relação às matérias. 

Para Silva (2010), competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entida-
de/agente/órgão do poder público para emitir decisões. Competências são modalidades 
de poder das quais se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas fun-
ções. Dividem-se em legislativa e administrativa, em que a competência legislativa é a 
capacidade de estabelecer normas gerais e leis em sentido estrito. A competência ad-
ministrativa (ou material) cuida da atuação concreta do ente, ou seja, dos atos admi-
nistrativos.

Quanto à distinção entre as competências exclusivas e privativas, há polêmica na 
doutrina jurídica. Existem autores que as tratam como expressões sinônimas (ALMEI-
DA, 2005; REIS, 2000) e autores que as distinguem, alegando que exclusiva é competên-
cia indelegável, não sujeita a suplementação, enquanto a competência privativa pode 
ser delegada ou suplementada (ROCHA, 1997; SILVA, 2010).

Em relação às competências privativas, em matéria educacional, o artigo 22 em seu 
inciso XXIV, estabeleceu que cabe à União legislar sobre as diretrizes e bases da educa-
ção nacional. Trata-se de um exemplo em que é competência da União baixar normas 
gerais, em assuntos de competência concorrente (REIS, 2000).

A competência concorrente tem papel proeminente na Constituição Federal de 
1988, dado o princípio do federalismo cooperativo adotado. Dessa forma, a tendência 
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seria a de um entrosamento entre as competências concorrentes, caminhando para 
formas de colaboração na prestação dos serviços necessários à população brasileira, 
mais do que a disputa de atribuições. 

Nas competências concorrentes, as unidades da federação podem ou legislar in-
distintamente e ilimitadamente sobre as matérias, caracterizando competências con-
correntes cumulativas, ou podem se caracterizar pela não sobreposição, sendo que, 
nesse caso, a União teria a competência de legislar sobre normas gerais e os estados 
e o Distrito Federal poderiam complementar2 as normas gerais, adaptando-as às es-
pecificidades regionais, ou seja, as competências concorrentes seriam não cumulati-
vas, que é o caso da Constituição Federal de 1988, conforme se pode depreender do 
artigo 24, citado abaixo:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concor-
rentemente sobre: 

[...]

IX - educação, cultura, ensino e desporto; 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-
-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a compe-
tência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da 
lei estadual, no que lhe for contrário. (grifos nossos).

Dessa maneira, no âmbito das competências concorrentes, não se pode afirmar hie-
rarquia ou prevalecimento de norma da União sobre as normas dos estados e destes sobre 
os municípios3. O marcado princípio descentralizador da Constituição Federal de 1988 
indica uma federação de estados e municípios coordenados pela União, mas não subor-
dinados à mesma. Importa ainda dizer que é nas competências concorrentes que se ma-
terializa o instituto da coordenação federativa, procedimento que busca um resultado 
comum, apesar da maneira separada e independente de atuação (BERCOVICI, 2003). 

Quanto às competências comuns, sua característica marcante é que não são legis-
lativas, mas sim materiais ou administrativas, ou seja, a Constituição outorga à uni-
dade subnacional competência para realizar, para atos de execução ou administra-
ção. Nesse caso, todas as unidades subnacionais devem exercer, sem preponderân-
cia, atividades administrativas de forma cumulativa. As competências comuns visam 
a dar materialidade ao regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Fe-
deral e os municípios. 



Gilda Cardoso de Araujo

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 4, n. 7, p. 231-243, jul./dez. 2010. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>236

A cooperação difere da coordenação, quanto à tomada de decisão. No caso da 
cooperação, a tomada de decisão deve ser concretizada de forma conjunta, assim 
como o exercício das competências. Dessa forma, a União e os entes federados não 
podem atuar isoladamente. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios:

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação en-
tre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Quanto à oferta educacional, as competências privativas e concorrentes são de 
ordem legislativa, enquanto as competências comuns são de ordem administrativa 
ou material. Nesse sentido, o parágrafo único do Artigo 23 estabelece que leis com-
plementares devam fixar normas de cooperação entre os entes federados, de manei-
ra a assegurar a igualdade de atuação das unidades subnacionais e o mesmo nível de 
serviços públicos para todo cidadão brasileiro.

Isso porque, além das competências, o sistema de execução de serviços integra a 
estrutura do federalismo. Os entes autônomos são dotados administrativamente de 
serviços que se incluem no rol de competências, executadas (se por funcionário pró-
prio ou de outro ente federado) conforme o sistema adotado. Assim, existem três ti-
pos de sistemas: imediato, mediato e sistema misto4.

O sistema adotado pela Constituição Federal de 1988 é o da execução imediata, 
ou seja, cada ente mantém seu corpo de servidores, executando serviços das respec-
tivas administrações (arts. 37 e 39, da CF/88), tornando-se necessários instrumentos 
de cooperação, que viabilizem a atuação conjunta na execução das competências co-
muns, para partilhar bens e serviços. 

É nessa complicada estrutura que surge a necessidade de ser moldado o regime 
de colaboração, com vista ao equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âm-
bito nacional, respeitando o preconizado o inciso III do artigo 19 que veda “[...] dis-
tinções entre os brasileiros ou preferências entre si”, afirmando a igualdade perante 
a lei, do ponto de vista das coletividades políticas, traduzidas pelos entes federados.

Todavia, essa igualdade das coletividades políticas fica comprometida com a 
indefinição jurídica, política e social do federalismo de equilíbrio ou federalismo 
de cooperação. Isto porque o texto constitucional aprovado em 1988 inovou, ao in-
cluir o município como um terceiro ente federado autônomo, caso único nas federa-
ções existentes, e ao atribuir-lhe protagonismo na descentralização de competências, 
principalmente na área social. Porém, a pulverização de uma federação com traços 
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marcadamente predatórios tornou ainda mais desafiadora a tarefa de equalizar as di-
ferenças entre regiões, estados e municípios.

Em outras palavras, se, por um lado, a inclusão do município como ente fede-
rado tem o potencial de ampliar a participação direta do cidadão na administração 
dos serviços públicos, por outro lado, significou também a ampliação das dificulda-
des na tentativa do estabelecimento do equilíbrio federativo e de medidas de igual-
dade na prestação dos serviços públicos à população, tendo em vista a heterogenei-
dade de demandas e de capacidade orçamentária dos 27 estados e dos cerca de 5.600 
municípios brasileiros.

A coordenação e a colaboração federativa

O art. 211 da Constituição Federal de 1988 definiu, seguindo os moldes da orga-
nização federativa prescrita no art. 23, que a União, os estados, o Distrito Federal e 
os municípios deveriam organizar, “em regime de colaboração”, os seus respectivos 
sistemas de ensino. Contudo, a Carta de 1988 é imprecisa quanto ao regime de cola-
boração, uma vez que traz a expressão “normas de cooperação”, no parágrafo úni-
co do artigo 23, e a expressão “regime de colaboração”, quando trata da organização 
dos sistemas de ensino (art. 211), e ainda, “formas de colaboração”, no artigo 211, § 4º.

Dessa forma, nos parece que, após 22 anos de promulgação da Carta Magna, 
nem mesmo normas de cooperação em matéria educacional foram editadas, tampou-
co houve a regulamentação do regime de colaboração, o que tem causado, constante-
mente, confusão entre formas de colaboração e regime de colaboração5, o que tem co-
locado grandes desafios para a organização da educação nacional, dada a pulveriza-
ção de sistemas de ensino (federal, estaduais e municipais).

A indefinição das normas de cooperação, a falta de regulamentação do regime 
de colaboração, em conjunto com a extrema fragmentação orçamentária da descen-
tralização de perfil municipalista mitigam as possibilidades de melhoria das políticas 
de acesso e de permanência na escola, reforçam a pluralização de redes/sistemas de 
ensino dos entes federados com realidades socioeconômicas e políticas distintas, bem 
como uma capacidade técnica, orçamentária e administrativa bastante desigual, de 
maneira que um aluno de uma rede ou de um sistema de ensino municipal de dada 
região metropolitana tenha comprometido o seu direito ao acesso, à permanência e à 
qualidade na escola , comparado a um município vizinho. Isto é notável, por exem-
plo, no que se refere à infraestrutura das escolas, plano de carreira docente, políticas, 
programas e projetos educacionais.

A essas desigualdades as respostas têm sido formas de colaboração via co-
ordenação federativa, ou o que Oliveira e Santana (2010, p. 28) denominaram “a 
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‘colaboração’ que vem do centro”, diferente de cooperação federativa. É preciso que 
se faça uma distinção entre coordenação e colaboração federativa, pois enquanto a 
primeira se constitui em procedimento que busca resultado comum a partir do go-
verno central, apesar da autonomia dos entes federados, a colaboração federativa se 
traduz no modo de atribuições e exercício das competências concorrentes e comuns, 
devendo a tomada de decisões e o exercício das competências serem conjuntas e não 
isoladas.

Quando falamos na necessidade de estabelecimento de normas de cooperação 
(art. 23, parágrafo único) ou de regulamentação do regime de colaboração, estamos 
nos referindo à necessidade de regulamentação de um instituto jurídico, que regula-
mente a gestão associada das competências materiais comuns, previstas no artigo 23 
da Constituição Federal de 1988.

Todavia, o que temos observado nas políticas educacionais brasileiras é a defi-
nição de “normas de colaboração”, a partir do Governo Central, erroneamente con-
fundidas como “passos importantes” ou “avanços” para a regulamentação do regime 
de colaboração. Um exemplo contundente dessa confusão é a Emenda Constitucio-
nal (EC) nº 14/96, que criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério (Fundef)6, instituindo mecanismos de redistri-
buição de receitas, numa ação de coordenação, que resultou no que chamaríamos de 
“forma” de colaboração quanto ao financiamento da educação.

Cabe aqui retomarmos que regime de colaboração é instrumento necessário à 
gestão associada da competência material comum, inserida nos aspectos jurídico-po-
líticos da Constituição (não fiscal). Além disso, a EC nº 14/96, sob a justificativa do re-
gime de colaboração, alterou os dispositivos constitucionais, definindo a atuação prio-
ritária7 de cada ente da federação, o que não resolveu o problema da gestão associada 
dos serviços educacionais, visando ao desenvolvimento da educação nacional.

Além disso, os impasses da execução conjunta das competências comuns por 
parte dos entes federados foram agravados pela característica competitiva, aspecto 
intrínseco do federalismo brasileiro (ABRUCIO, 2000), somada à falta de maior coor-
denação do Poder Central, que só veio a ocorrer a partir da década de 1990, com a re-
forma administrativa do Estado.

A dicotomia na execução dos serviços educacionais, apesar de definida, não foi 
resolvida com a promulgação da EC nº 14/96. Isto porque, enquanto a EC nº 14/96 al-
terou os dispositivos constitucionais, definindo a atuação prioritária dos municípios 
no ensino fundamental e na educação infantil e a dos estados no ensino fundamental 
e médio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei nº 9.394/96) 
definiu a atuação prioritária dos municípios apenas no ensino fundamental, e a dos 
estados, no ensino médio (arts. 10, VI, e 11, V). Essa aparente antinomia fez com 
que o discurso da municipalização (na década de 1990) se pautasse na questão da 
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competência, conduzida pelo processo de reforma do Estado, que visou primordial-
mente reduzir custos e aumentar a eficácia dos serviços públicos.

Ainda temos a figura jurídica dos convênios de cooperação, que são formas de 
colaboração constantemente confundidas com o regime de colaboração (a exemplo 
dos convênios de transferência de encargos e responsabilidades dos estados aos mu-
nicípios – processo de municipalização). Esse “instrumento” de colaboração foi inse-
rido na Constituição pela EC n º 19, de 1998, que modificou o art. 241 da CF/88, ao es-
tabelecer que

A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio 
de Lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes fe-
derados, autorizando a gestão associada de serviços, pessoal e bens essenciais 
à continuidade dos serviços transferidos.

Dado que o regime de colaboração é nada mais que a gestão associada de servi-
ços, os convênios e consórcios são instrumentos que viabilizam, de algum modo (ain-
da que precário e não sistemático), esse instituto, porém, ao contrário do regime de 
colaboração, não necessitam ser regulamentados por lei complementar.

O artigo 241 foi regulamentado pela Lei nº 11.107/05, que dispõe sobre a contra-
tação de consórcios públicos, instituída para facilitar a entrada de uma norma que 
instrumentalize a colaboração. Desta forma, a Lei nº 11.107/058 (Lei de Consócios Pú-
blicos), estabelece um formato padronizado de associação, regulamentando instru-
mentos de auxílio à implementação do modelo de federalismo cooperativo (PIRES; 
NOGUEIRA, 2008).

Todo esse “arsenal” normativo, apesar de visar soluções mais equânimes na dis-
tribuição de recursos e nas atribuições dos entes federados para a garantia de acesso, 
permanência e qualidade na etapa obrigatória de escolarização, não passou de “mi-
nipactos” para a educação, no esforço de tentar reduzir as desigualdades entre os sis-
temas de ensino, incidindo nas unidades subnacionais.

Chamamos de “minipactos” porque, de fato, não regulamentam a matéria (o re-
gime de colaboração), mas estabeleceram “formas de colaboração” para estreitar as 
obrigações dos entes federados na oferta educacional, garantindo o direito à educa-
ção e amenizando a desigualdade e o caráter predatório e competitivo da federação, 
reforçada pela Constituição Federal de 1988.

Na área de educação, também podemos citar – além das políticas de criação de 
fundos via emendas constitucionais já discutidas – ações de coordenação da União, 
com a indução de políticas para a área de educação traduzidas, erroneamente, como 
colaboração, como é o caso dos testes em larga escala, das definições curriculares e, 
recentemente, do Plano de Desenvolvimento da Educação e do Plano de Ações Arti-
culadas (ARAUJO, 2010).
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Assim, em que pese a relevância de algumas medidas de coordenação federati-
va, necessárias, são insuficientes para garantir a igualdade quanto ao direito à edu-
cação na desigual federação brasileira. O debate e a normatização da distribuição de 
competências e recursos têm sido geralmente tratados de maneira pontual, fragmen-
tada e imediata, sem uma análise sobre os conflitos federativos, que estão na sua ba-
ses jurídico-política e material. 

Considerações finais

Diante desse quadro, o grande desafio para a constituição de um sistema na-
cional de educação, que respeite o princípio da igualdade de todo brasileiro quanto 
ao direito à educação, independente de questões territoriais ou de coletividades po-
líticas típicas do federalismo, é o debate denso e consistente sobre as relações inter-
governamentais no Brasil quanto à oferta educacional, o que pressupõe o estabele-
cimento de uma justa distribuição de poder, autoridade e recursos entre os entes fe-
derados, garantindo a interdependência e interpenetração dos governos nacional e 
subnacionais, sem que haja comprometimento de um projeto de desenvolvimento 
nacional, do qual um dos elementos é a educação.

Ainda mais se levarmos em conta o enorme desafio colocado pela EC nº 59, de 
2009, de extensão da educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de 
idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria, o que demandará esforços para a rápida resolução dos con-
flitos federativos na oferta educacional advindos das falhas nas responsabilidades 
compartilhadas entre os entes federados, bem como da ausência de um efetivo regi-
me de colaboração, que organize e educação nacional como direito igualitário de to-
dos os cidadãos brasileiros.

Recebido e aprovado em dezembro de 2010.

Notas
1 Magalhães (2000) explica que o federalismo se define não pela descentralização, mas pela existência 

de poder constituinte, decorrente dos entes federados. Pode existir descentralização em estados unitá-
rios, onde a descentralização ocorra pela delegação de competências do Estado para as regiões autô-
nomas (Estado Unitário Francês), onde a descentralização seja controlada pelo poder central (Estado 
Regional Italiano) ou processos de descentralização em que as localidades possam constituir regiões 
autônomas, mediante encaminhamento de estatuto a ser aprovado pelo parlamento nacional (Estado 
Autonômico Espanhol).
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2 Tomamos complementar com o mesmo sentido de suplementar.

3 O município possui competência suplementar, prescrita no art. 30, I e II (legislar sobre assuntos de 
interesse local e suplementar à legislação federal e estadual).

4 Sistema mediato: é aquele pelo qual os serviços federais, em cada estado, são executados por funcio-
nários deste, mantendo a União pequeno corpo de servidores incumbidos da vigilância e fiscalização 
desses serviços, como no caso da Alemanha; Sistema misto: permite que certos serviços federais sejam 
executados por funcionários estaduais e outros por funcionários federais e, vice-versa, como na Suíça.

5 Diferenciamos regime de colaboração de formas de colaboração, no sentido de que o regime de cola-
boração é um instituto jurídico e administrativo, que abrange os aspectos mais gerais de uma política 
pública. É o que objetiva o parágrafo único do art. 23 da CF/88. Formas de colaboração seriam aspectos 
mais pontuais da política educacional (por exemplo, as formas de colaboração entre estados e muni-
cípios no oferecimento do transporte escolar), como objetiva o art. 211 § 4º da CF/88, in verbis: “§ 4º 
Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.”

6 Alterado pela EC nº 53, de 2006 (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização do Magistério – Fundeb), estendeu o benefício à educação básica, mantendo os mecanismos de 
captação e distribuição de receitas. A EC nº 53/2006 alterou o parágrafo único do artigo 23, colocando 
no plural o termo “lei complementar”, com o objetivo de facilitar a regulamentação de normas de 
cooperação para cada competência comum prevista no art. 23.

7 Cabe ressaltar que o termo prioritária não corresponde à competência (estrutura da federação), mas ape-
nas à definição da área de atuação de cada ente, o que não exclui a educação do rol de competências 
comuns.

8 Segundo o parágrafo único do art. 23 da CF/88, esses instrumentos só poderiam ser regulamenta-
dos por leis complementares, que requerem quórum qualificado. Pela redação do art. 241, é possível 
instituí-los por meio de Lei Ordinária.
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The right to basic education
Cooperation between federal entities

ABSTRACT: This paper analyzes the Brazilian federative arrangement in terms of the responsibilities 
for providing education shared by federal entities. It sets out to define the meaning of the competencies 
inscribed in the 1988 Federal Constitution and also to discuss and distinguish forms, norms and systems 
of cooperation. It points out that the federal coordinating body concentrates preponderantly on legal 
measures and not on cooperation. The discussion suggests that while the federal coordination measures 
are necessary, they are insufficient to guarantee an equal right to education for all Brazilians.

Keywords: The right to education. Federalism in Brazil. Cooperative system.

Droit à l’éducation de base 
La coopération entre les entités fédérées 

RESUME: L’article analyse l’arrangement fédératif brésilien dans les responsabilités partagées des en-
tités fédérales par l’offre éducative. Il cherche à définir le signifié des compétences inscrites dans la 
constitution fédérale de 1988 ainsi qu’à discuter et à distinguer des formes, des normes et des régimes 
de collaboration, pointant spécialement la prépondérance de mesures légales dans le cadre de la coor-
dination fédérative et non de la coopération. La réflexion indique que si les mesures de coordination 
fédérative sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes pour garantir un droit égal à l’éducation à tous 
les Brésiliens.

Mots-clés: Droit à l’éducation. Fédéralisme au Brésil. Régime de collaboration.

Derecho a la educación básica 
La cooperación entre los entes federados 

RESUMEN: El artículo analiza el arreglo federativo brasileño en las responsabilidades compartidas de 
los entes federados por la oferta educacional. También busca definir el significado de las atribuciones 
inscritas en la Constitución Federal de 1988, así como discutir y distinguir formas, normas y regímenes 
de colaboración, resaltando especialmente, la preponderancia de medidas legales en el ámbito de la 
coordinación federativa y no de la cooperación. La reflexión indica, que si las medidas de coordinación 
federativa son necesarias, no son suficientes para garantizar derechos iguales a la educación para todos 
los brasileños.

Palabras clave: Derecho a la educación. Federalismo en Brasil. Régimen de colaboración. 
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Quando a obrigatoriedade afirma e nega o direito 
à educação

Maria Margarida Machado*

RESUMO: O artigo analisa o direito à educação para todos, 
partindo da EC nº 59, e identifica contradições na obrigato-
riedade, que amplia a faixa etária e permite ao gestor focar 
as políticas no mínimo previsto, não atendendo à demanda 
dos que não possuem educação básica, com 18 anos e mais 
de idade. Resgata, nas constituições brasileiras, o sentido 
da obrigatoriedade da educação; confronta dados do IBGE, 
de 2003 a 2009, e evidencia a demanda real da educação 
básica dessa faixa etária. Conclui que o desafio da EC está 
em garantir direitos, ao invés de se tornar mais um instru-
mento de focalização, o que representaria prejuízo aos que 
não tiveram acesso à educação na idade própria.

Palavras-chave:  Educação como direito. Educação de jo-
vens e adultos. Educação ao longo da vida.

[...] a importância da lei não é identificada e reconhecida como um instrumen-
to linear ou mecânico de realização de direitos sociais. Ela acompanha o de-
senvolvimento contextuado da cidadania em todos os países. A sua importân-
cia nasce do caráter contraditório que a acompanha: nela sempre reside uma 
dimensão de luta. Luta (...) por uma concepção democrática da sociedade em 
que se postula ou a igualdade de oportunidades ou mesmo a igualdade de 
condições sociais. (CURY, 2002, p. 247).

Introdução

Dedicado a uma reflexão sobre leis na mesma acepção da epígrafe de Cury 
(2002), o artigo parte do princípio de que a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, 
precisa ser tomada nas suas virtudes e nos seus limites, quando se trata de olhar 

*  Doutora em Educação. Professora Adjunta da Universidade Federal de Goiás (UFG); Vice-Diretora da 
Faculdade de Educação da UFG. E-mail: <mmm2404@gmail.com>.
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historicamente o que significa fixar parâmetros de obrigatoriedade da educação. À 
primeira vista, pareceria óbvio perguntar: a educação é ou não é direito de todos? En-
tão, por que ainda no século XXI se faz necessário fixar uma faixa etária para a obri-
gatoriedade da oferta da educação no Brasil?

A reflexão aqui proposta parte da historicidade dos atos normativos que defini-
ram a obrigatoriedade da educação no contexto brasileiro, segue analisando o qua-
dro atual de oferta da educação básica e da sua demanda e finaliza apontando a au-
sência de cobertura obrigatória da educação para a população acima de 17 anos, ou 
seja, o efeito desta política para a educação de jovens e adultos.

Antes da reflexão mais atenta, que buscará questionar o instrumento da obriga-
toriedade contraditoriamente com o seu potencial de negar o direito de todos à edu-
cação, é preciso reconhecer no contexto atual os principais argumentos favoráveis à 
EC nº 59, de 2009. A promulgação desta emenda resultou do movimento intenso dos 
diversos atores da educação pública, que se rearticulam e pressionam, desde 2003, 
primeiro do mandato do governo do presidente Lula, com foco inicial mais voltado 
para a revogação dos efeitos prejudiciais da desvinculação da receita da União (DRU) 
para a educação e pela revogação dos vetos ao Plano Nacional de Educação (PNE), 
instituído pela Lei nº 10.172, de 2001.

O processo de negociações e pressões sobre o governo federal, entre 2003 e 2009, 
é lento, tenso e vai aos poucos ocupando o cenário da política educacional. Medi-
das implementadas revelam que há mudanças em curso: ampliação do ensino fun-
damental para nove anos; criação do Fundeb; realização da Conferência Nacional da 
Educação Básica (Coneb, 2008); tentativa de coordenação das ações, programas e po-
líticas com a formalização do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE); 
mobilização nacional para a organização da Conferência Nacional da Educação (Co-
nae), indicando a elaboração do novo PNE 2011/2020. Iniciativas que corroboraram 
para que a EC nº 59, de 2009, representasse um ganho na extensão da obrigatorieda-
de da educação básica; na visibilidade do direito à educação pelas  crianças e adoles-
centes; no comprometimento da União com a educação básica.

Mas uma das contradições desta emenda se evidenciou na insistência em traçar 
parâmetros etários para a obrigatoriedade, o que continua não contribuindo para o 
acesso de todos à educação, ainda que o inciso I do art. 208, reformulado, siga afir-
mando que a educação básica será “assegurada inclusive sua oferta gratuita para to-
dos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.” (BRASIL, 2009). Desta formu-
lação, dois questionamentos serão aqui aprofundados: primeiro, a leitura feita pelo 
gestor público municipal e estadual, responsável direto pela oferta da educação bá-
sica, de que a obrigatoriedade é para a faixa etária (antes sete a 14 anos, agora quatro 
a 17 anos); portanto, fora deste parâmetro não há prioridade na oferta, podendo, no 
máximo, ter alguma cobertura, que deve ser gratuita, mas nada de universalização 
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da educação básica. Segundo, o tratamento que o inciso segue dando à noção de aces-
so na idade própria, quando se fala em educação básica, volta a colocar em questão o 
princípio da educação ao longo da vida, que tem reafirmado a necessidade de se re-
conhecer jovens e adultos como sujeitos de direito à aprendizagem sempre e que o 
Estado tenha a responsabilidade na garantia do alcance deste direito.

A historicidade do tema da obrigatoriedade 

A presença da educação nas constituições brasileiras não trata da obrigatorie-
dade, mas inicia pela afirmação da gratuidade, como pode ser constatado na Consti-
tuição do Império de 1824, art. 179, inciso “XXXII: A Instrucção primaria, e gratuita 
a todos os Cidadãos”. Para o contexto de um país eminentemente rural, ainda muito 
marcado por dois séculos de educação jesuítica e com uma ínfima estrutura de ofer-
ta de instrução pública, prevalecia uma visão restrita ao ensino primário, que começa 
a ser defendido como gratuito, dado o modelo de acesso de poucos à escolarização e 
destes, em sua maioria, os que detinham posses.

Da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, era espera-
do um pouco mais, em função do discurso liberal que tomou conta da defesa do fim 
do Império; todavia, o que há é, ainda, o silêncio em relação à obrigatoriedade, que 
agora também se extende para a gratuidade. Haverá uma mudança importante neste 
aspecto no texto da Constituição Federal de 1934, que aponta no Título V – Da Famí-
lia, da educação e da cultura, o art. 149, a educação como direito de todos:

Art. 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família 
e pelos poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana. (BRASIL, 1934).

Além do aspecto do direito de todos à educação, a mesma lei aprofunda outras 
características da educação a ser ofertada. No que compete à União, o parágrafo úni-
co do art. 50 apresenta as seguintes normas:

a) ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos 
adultos;

b) tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de 
o tornar mais acessível;

(...)

e) limitação da matrícula à capacidade didática do estabelecimento e seleção 
por meio de provas de inteligência e aproveitamento, ou por processos objeti-
vos apropriados à finalidade do curso; (BRASIL, 1934).
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Esta primeira menção à obrigatoriedade refere-se à responsabilidade do indiví-
duo e não à do Estado na garantia da oferta, o que é ainda reforçado pelo condicio-
nante às matrículas que justifica em toda medida a não garantia de oferta de educa-
ção para todos. Mas o que já não parecia suficiente pode piorar, quando, no Estado 
Novo, a Constituição de 1937 traz outra redação para a questão da obrigatoriedade: 

Art. 130. O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não 
exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; as-
sim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoria-
mente não puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e 
mensal para a caixa escolar. (BRASIL, 1937).

O que aparece como solidariedade é uma clara privatização do ensino público. 
Como se pode observar, as constituições, até meados da década de 1940, seguem com 
uma visão muito reduzida do direito à educação, pelo fato de nada expressar a obri-
gatoriedade do poder público, de estar restrita a previsão do ensino primário como 
oferta pública e, nem sempre, gratuita. É com esta perpectiva que a educação nacio-
nal chega ao período pós-guerra e acompanha o processo de desenvolvimento indus-
trial do País, ainda com os mesmos resquícios na Constituição de 1946:

Capítulo II - Da Educação e da Cultura

Art. 166. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve 
inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana.

(...)

Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios:

I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional;

II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior 
ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos; 
(BRASIL, 1946).

O que ainda parece incipiente pode ficar mais complexo, quando se percebe que 
já se torna evidente na legislação brasileira a disputa entre o público e o privado, que 
ocupou parte significativa dos debates da educação nacional no contexto pós-Mani-
festo da Educação, de 1932, até a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação nº 4.024, em 1961. Neste contexto histórico, vale um destaque para além 
das constituições federais que se desdobra no contexto específico desta lei educacio-
nal com relação à obrigatoriedade:

Art. 27. O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será minis-
trado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa idade poderão 
ser formadas classes especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu ní-
vel de desenvolvimento. (BRASIL, 1961).
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A utilização do termo poderão nunca é a mesma coisa que deverão, portanto, quan-
do a obrigatoriedade é mencionada isto ainda não significa um tratamento equânime, 
independente da faixa etária. O dispositivo da obrigatoriedade, conforme vimos na 
Lei nº 4.024, de 1961, é tão frágil de ser cobrado quanto os parágrafos seguintes, que 
tratam das obrigatoriedades dos empresários e produtores rurais:

Art. 31. As emprêsas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem 
mais de 100 pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuíto para os 
seus servidores e os filhos desses.

[...]

Art. 32. Os proprietários rurais que não puderem manter escolas primárias 
para as crianças residentes em suas glebas deverão facilitar-lhes a freqüência 
às escolas mais próximas, ou propiciar a instalação e funcionamento de esco-
las públicas em suas propriedades. (BRASIL, 1961).

Esta realidade de uma legislação que não se materializa frente à condição real da 
população, por estar estreitamente vinculada a um modelo econômico que não im-
pulsiona a escolarização em massa e a uma cultura da não necessidade do saber, será 
tensionada pelos movimentos populares da década de 1960 (BRANDÃO, 2008; FA-
VERO, 2006), que levantam a bandeira da educação para todos numa perspectiva de 
transformação dos sujeitos aprendentes. Todavia, a Ditatura Militar de 1964 trata de 
conter essas manifestações e reforça a concepção do direito formal na Constituição 
de 1967 e na Emenda Constitucional nº 1 de 1969, onde, no art. 176, inciso II, o texto 
da obrigatoriedade é assim alterado: “o ensino primário é obrigatório para todos, dos 
sete aos quatorze anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais;”. Ainda neste contex-
to do Regime Militar, foi a Lei nº 5.692, de 1971, que fixou as diretrizes e bases do en-
sino de 1º e 2º graus, indicando o que seria o ensino obrigatório:

Art. 20. O ensino de 1º grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos 
Municípios promover, anualmente, o levantamento da população que alcance 
a idade escolar e proceder à sua chamada para matrícula. 

Parágrafo único. Nos Estados, no Distrito Federal, nos Territórios e nos Muni-
cípios, deverá a administração do ensino fiscalizar o cumprimento da obriga-
toriedade escolar e incentivar a freqüência dos alunos. (BRASIL, 1971).

Germano (1993), analisando os efeitos das reformas educacionais que ocorreram 
no contexto da Ditadura Militar, indica que a extensão da escolaridade obrigatória, 
compreendendo agora todo o denominado ensino de 1º grau com a junção do primário 
com o ginásio, tinha, na realidade, como estratégia a hegemonia da ideologia nacional 
do estado de exceção. Os dados de uma expansão quantitativa não são acompanhados 
de qualidade na oferta da educação obrigatória de sete a 14 anos, ao contrário, a reten-
ção e a evasão seguem sendo os valores mais expressivos do resultado dessa política.
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O sentido do direito à educação, no período histórico que suscede o regime mi-
litar, no processo de abertura política do País, foi amplamente discutido por Olivei-
ra (1998). Ao analisar o art. 208, que detalha o direito a educação, assim o interpreta:

A primeira novidade aparece no inciso I, ao precisar que o dever do Estado 
para com o ensino estende-se mesmo aos que “a ele não tiveram acesso na ida-
de própria”. Este texto aperfeiçoa os de 1967/69, que especificavam a gratuida-
de e a obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos, criando a possibilidade de se restrin-
gir o atendimento aos indivíduos fora desta faixa etária. Avança, também, ao 
especificar o atendimento dos que não mais se encontram na idade considera-
da “ideal” para o ensino fundamental. (OLIVEIRA, 1999, p. 62).

Embora a interpretação de Oliveira estivesse correta, o acesso ao ensino não se 
concretizou na perspectiva necessária à garantia do direito de todos à educação. Efe-
tivamente, a obrigatoriedade seguiu atingindo a oferta do ensino fundamental para 
as crianças e adolescentes, o que reservou aos jovens e adultos a oferta precária de 
uma escolaridade em tempos e qualidade reduzidos na configuração do ensino su-
pletivo. No mesmo art. 208, outro inciso que deveria ser considerado novidade  é o “VI 
- oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;”, pois, além 
de reconhecer a especificidade dos que estão no ensino noturno (os jovens e adultos 
trabalhadores), indica a necessidade da adequação do ensino ofertado, o que efetiva-
mente não ocorreu. 

A reflexão, partindo da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 9.394, de 1996, 
é a de que o princípio da obrigatoriedade do Estado na oferta da educação, quando 
apoiado em priorização etária, como no art. 208, inciso I, da Constituição Federal de 
1988: “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” em parte contribuiu para chegarmos ao século XXI com a 
defasagem de escolarização de jovens e adultos que apresentaremos a seguir.

Quem permanece fora do direito à educação

Para que se possa ter noção da necessidade de políticas públicas que garantam 
o direito de todos à educação, cabe visualizar a população correspondente a este to-
dos e pensar o que ela já alcançou deste direito. Para isto, dentro do marco dos dois 
últimos mandatos presidenciais (2003-2010), o que se observa nos dados do IBGE é o 
crescimento da população brasileira, acima de 30 anos de idade, que em 2003 repre-
sentava 35,6% da população e passa para 38,4% em 2009. Ao mesmo tempo em que 
também é perceptível o desafio da população em áreas rurais, o que representa, em 
2009, 16% de toda a população, correspondendo a mais de trinta milhões de pessoas 
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no campo, onde, infelizmente, as condições reais de acesso à escolarização ainda são 
as mais precárias, em especial quando quase 50% têm mais de 30 anos de idade.

A aproximação com os dados, que representam os brasileiros acima de 17 anos 
de idade (66,8% da população em 2003 e em 2009 já chegam a 70,3%), faz com que 
se questione qual a condição de de sua escolaridade. É possível identificar quem, de 
fato, entre os 134.985.990 brasileiros com 18 anos e mais em 2009, já possui educação 
básica? Dados do IBGE ajudam a pensar esta realidade:

Tabela 1 –  Pessoas de 18 anos e mais segundo alfabetização por grupos 
de idade Brasil – 2003 e 2009

Grupos 
por 

idade

Total Alfabetizada Não alfabetizada

2003 % 2009 % 2003 2009 2003 2009

18 e 29 37.977.973 32 39.507.663 29 36.239.448 38.414.631 1.738.525 1.093.032 
30 a 59 62.628.985 53 73.742.023 55 55.323.259 66.901.161 7.305.726 6.840.862 
60 anos 
e mais

16.948.549 14 21.736.304 16 11.443.024 15.717.619 5.505.525 6.018.685 

Total 117.555.507 100 134.985.990 100 103.005.731 121.033.411 14.549.776 13.952.579 

Fonte: IBGE/PNAD (2010).

O dado de analfabetismo, que para o IBGE representa a pessoa que não lê nem 
escreve um bilhete simples, revela que, de 2003 a 2009,  cai de 12% para 10% da po-
pulação de 18 anos e mais. Esta redução percentual é acompanhada de uma peque-
na redução também nos dados absolutos, embora o volume de quase 14 milhões de 
pessoas não alfabetizadas ainda represente um desafio. Voltando à EC nº 59, de 2009, 
que afirma que será “[...] assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que 
a ela não tiveram acesso na idade própria” e analisando as políticas públicas na área 
da educação de jovens e adultos, pode-se afirmar que isso por si só não é suficiente 
para que a condição de analfabetismo se altere nos próximos anos.

A alfabetização de jovens e adultos, para além das questões metodológicas e pe-
dagógicas, precisa ser enfrentada como problema de política pública do ensino fun-
damental. As experiências históricas de campanhas e programas de alfabetização re-
sultaram em algum acesso à escolarização, mas nenhuma delas conseguiu estender 
a escolaridade ao público que dela participou, com resultados que correspondessem 
significativamente à conclusão de quatro anos de estudos.

Portanto, se a obrigatoriedade anterior (sete a 14 anos) tivesse de fato enfrenta-
do o analfabetismo entre jovens e adultos, ele não seguiria existindo, para novamente 
ser tomado na atual emenda constitucional. Assegurar a oferta gratuita da educação 
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básica para os que a ela não tiveram acesso na idade própria exige que primeiro se avalie 
com rigor o que já foi feito, pois a imensa maioria desses jovens e adultos já teve, até o 
ano de 2009, passagens por programas de alfabetização e seguem sem ser alfabetiza-
dos. Neste sentido, cabe aos gestores públicos, pelo menos, identificá-los em suas ca-
racterísticas peculiares para a definição de uma política de expansão da escolaridade. 

Ainda no desafio de compreender qual o nível de escolaridade dos 70,3% dos 
brasileiros que em 2009 tinham 18 anos e mais, após constatar que 10% deles não são 
alfabetizados, procurou-se identificar quais frequentavam a escola. Para a construção 
da tabela 2, os dados de frequência em turmas de alfabetização foram agrupados à 
matrícula do ensino fundamental.

Tabela 2 –  População residente de 18 anos e mais no Brasil e aqueles que 
frequentavam escola por nível de ensino – 2009

Grupos por 
idade

População
Total 

frequente
%*

Ensino 
Fundamental

Ensino 
Médio

Educação 
Superior

18 e 19 6.536.507 2.988.814 46 459.676 1.680.438 848.700 
20 a 24 16.497.814 3.997.766 24 427.318 1.057.400 2.513.048 
25 a 29 16.473.342 2.005.754 12 284.445 384.877 1.336.432 

30 anos e mais 95.478.327 3.663.651 4 1.199.265 746.527 1.717.859 
Total 134.985.990 12.655.985 9 2.370.704 3.869.242 6.416.039 

Fonte: IBGE/PNAD (2010).
* Percentual de alunos frequentes em relação ao total da população. 

 
A preocupação com a obrigatoriedade da escolarização, em especial a da edu-

cação básica, tem um desafio enorme a cumprir, se de fato forem traçados mecanis-
mos que garantam a oferta gratuita aos que estão acima de 17 anos. Quando apenas 
9% da população de 18 anos frequenta uma escola, seja ela pública ou privada, não é 
possível crer que todos os outros 81% concluíram a educação básica, sendo que já sa-
bemos que 10% não são alfabetizados. Considerando a educação básica numa pers-
pectiva de pelo menos 12 anos de estudos concluídos, os dados do IBGE (2010) tam-
bém informam que apenas 19.786.071 brasileiros estão nesta condição. Na hipóte-
se de que todos já tivessem 18 anos e mais (isto porque estes dados do IBGE apre-
sentam anos de estudos de pessoas com 10 anos ou mais de idade), ainda restariam 
101.247.340 de pessoas jovens e adultos que precisariam concluir a educação básica, 
o que corresponde a 75% do total na faixa etária de 18 anos e mais. Em se projetan-
do uma oferta de educação diferenciada, por exemplo, aos idosos de 60 anos e mais, 
que necessariamente não se comparasse à educação básica, ainda assim a população 
de 18 a 59 anos, que representa um total de 79.511.036 de pessoas, é demanda poten-
cial para a educação básica. Todos esses números enfatizam mais uma vez que não 
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se trata, na realidade brasileira, de considerar a demanda por educação de jovens e 
adultos como residual. 

A questão é ainda mais preocupante, quando se trata de analisar características 
específicas da população jovem e adulta, como, por exemplo, a condição de traba-
lhadores, a região onde mora, a renda e a diversidade étnico-racial. A publicação ofi-
cial do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), denominada Comunicados do 
Ipea, no nº 66, de 18 de novembro de 2010, apresenta uma análise muito clara dos da-
dos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2009, que reforça a comple-
xidade de lidar com a baixa escolaridade da população brasileira.

O primeiro dado que chama a atenção é a média de anos de estudos, que, segun-
do a PNAD 2009 (IBGE, 2010), chega a 7,5 anos para a população de 15 anos e mais, 
o que representa um acréscimo de 2,3 anos de estudos, no período de 17 anos. É um 
avanço importante, mas sem dúvida insuficiente, para impactar sobre a maioria da 
população, que precisa concluir com o esforço da EC nº 59, de 2009, como mínimo à 
educação básica. O estudo ainda revela que, neste período de 17 anos, se mantém a 
extrema desigualdade, nas regiões do País, entre os que possuem diferença de renda, 
entre cidade e campo, entre crianças e adultos, entre brancos e negros, no que se refe-
re ao acesso e conclusão de anos de estudos.

Outro indicador utilizado pelo Ipea para análise dessa série histórica é o hiato 
educacional, ou seja, os anos de estudos que faltam aos brasileiros, em média, para 
alcançar o que a educação prevê como obrigatório (antes,  oito anos, e, agora, no mí-
nimo 12 anos). Observa-se que quanto mais alta é a idade selecionada menor é a que-
da do hiato. Por exemplo, para a população com mais 30 anos ou mais, o hiato saiu 
de 5,6 para 5,1 anos (o valor indica que esta população não atingiu nem metade da 
meta). Na população de 15 a 17 anos, o hiato, apesar de ainda ser bastante expressi-
vo, caiu de quatro  (metade da meta) para 2,8 anos de estudo, número que se mantém 
praticamente o mesmo, desde o ano de 2004. O hiato revela a dificuldade dos alunos 
de concluir, no tempo adequado, os seus estudos, remetendo aos problemas da repe-
tência e da evasão escolar (IPEA, 2010).

A preocupação apresentada no estudo corrobora o que está nesta análise sobre 
a EC nº 59, de 2009, e o chamado público fora da faixa etária obrigatória, pois os da-
dos comparados, de 1992 a 2009, já demonstram, antes mesmo dos efeitos desta EC 
se evidenciarem, que “a taxa de escolarização bruta teve incremento para a faixa etá-
ria de 0 a 17 anos. Já nas faixas etárias de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos, começaram a 
ocorrer decréscimos a partir de 2007.” (IPEA, 2010, p. 23). Esta evidência para o perí-
odo de vigência da obrigatoriedade de sete a 14 anos pode seguramente se repetir ou 
ainda se agravar para os próximos anos, se não houver uma postura diferenciada da 
política educacional em relação ao direito de todos à educação.
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Quando a obrigatoriedade não nega o direito

As considerações aqui apresentadas apontam alguns desafios frente à ausência 
de cobertura obrigatória da educação para a população acima de 17 anos, num des-
taque para o efeito desta política para a educação de jovens e adultos. O que está em 
questão é o quanto a demarcação da faixa etária obrigatória, pela experiência históri-
ca da educação brasileira, tem legitimado a focalização e a exclusão de jovens e adul-
tos do acesso a uma escola condizente com suas necessidades educacionais e com o 
real direito de todos à educação de qualidade.

O educador Anísio Teixeira, na década de 1950, já se ocupava da defesa de uma 
educação que não fosse privilégio de alguns, destacando o papel do Estado. Obriga-
tória, gratuita e universal, a educação só poderia ser ministrada pelo Estado. Impossí-
vel deixá-la confiada a particulares, pois estes somente podiam oferecê-la aos que ti-
vessem posses (ou a protegidos), operando para perpetuar as desigualdades sociais, 
que para removê-las. A escola pública, comum a todos, não seria, assim, o instrumen-
to de benevolência de uma classe dominante, tomada de generosidade ou de medo, 
mas um direito do povo, sobretudo das classes trabalhadoras (TEIXEIRA, 1957). 

Passados 53 anos desta afirmação, cabe reforçar que continua sendo da respon-
sabilidade do Estado a oferta de uma educação como direito do povo, sobretudo das 
classes trabalhadoras. Focalizar o atendimento na faixa etária de quatro a 17 anos, 
sem cuidar, com a ressalva necessária, de que milhões de brasileiros acima de 18 anos 
ainda não completaram a educação básica é também “operar antes para perpetuar as 
desigualdades sociais.” A população pobre das grandes cidades e do campo, parte ex-
pressiva de negros e mulheres; a população indígena adulta; os jovens e adultos em si-
tuação de vulnerabilidade, muitos apenados; as pessoas com necessidades educativas 
especiais; parte siginificativa destes que compõem a população economicamente ati-
va do País não podem contar com uma política educacional “confiada a particulares”.

O desafio posto a quem pensa política educacional na perspectiva do direito de 
todos está em, face aos ganhos da EC nº 59 de 2009, não permitir que ela seja a res-
ponsável por mais perdas de direitos para a população de 18 anos e mais. Para tanto, 
é preciso que se enfrentem algumas máximas, que têm perdurado na educação brasi-
leira, soando quase como culturas estabelecidas e justificando a negação do direito. 
São elas a cultura estabelecida do mínimo a ser cumprido e a conformação com a rea-
lidade da não escolarização como fatalidade, entre a população jovem e adulta, dada 
a sua dura realidade, resultante da desigualdade econômica e social.

A primeira máxima deve ser enfrentada no acompanhamento da ação dos gesto-
res públicos, ao assumirem as metas do novo Plano Nacional de Educação 2011-2020, 
que deverão se desdobrar nos planos estaduais e municipais. Do Ministério da Edu-
cação às secretarias de estado e municípios há que se exigir uma postura diferenciada 
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em relação ao decênio anterior, quando a maioria expressiva das metas quantitativas 
sequer foi alcançada.

Quanto ao enfrentamento da cultura da não escolarização esta é uma tarefa do 
Estado, mas é também da sociedade civil, da população como um todo. Os próprios 
jovens e adultos de 18 anos e mais precisam reconhecer que a educação é um direito 
deles, para reivindicá-la na forma da lei, como bem disse Cury (2002), e compreender 
sua dimensão de “luta por inscrições mais democráticas, por efetivações mais realis-
tas, contra descaracterizações mutiladoras, por sonhos de justiça.” (p. 247).

Recebido e aprovado em dezembro de 2010.
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When compulsoriness affirms and denies the right to 
education

ABSTRACT: The article examines the right to education for all, starting out from Constitutional Amend-
ment 59. It identifies contradictions in the compulsoriness which, while widening the age range, allows 
the manager to focus on foreseeable limiting policies, but does not respond to the demands of people 
who are eighteen or older and lack a basic education. The article traces the meaning of compulsory edu-
cation in Brazilian Constitutions and confronts the Brazilian Geographical and Statistical Institute data 
from 2003 to 2009, showing the real demand for basic education in this age group. It concludes that the 
challenge of the Amendment is to guarantee rights, and not become yet another instrument of limita-
tion, which would prejudice those who have not had access to education at the proper age.

Keywords: Education as a right. Education of young people and adults. Education throughout life. 

Quant aux caractère obligatoire affirme et nie le droit à 
l’éducation

RESUME: L’article analyse le droit à l’éducation pour tous, partant de la EC nº 59, et identifie des contra-
dictions dans le caractère obligatoire, qui élargit la tranche d’âge et permet au gestionnaire de focaliser 
les politiques dans le minimum prévu, ne répondant pas à la demande de ceux de 18 ans et plus qui ne 
possèdent pas une éducation de base. Il défend, dans les constitutions brésiliennes, le sens du caractère 
obligatoire de l’éducation ; il confronte les données de l’ IBGE de 2003 à 2009, mettant en évidence la 
demande réelle de l’éducation de base de cette tranche d’âge. Il en conclut que le défi de l’ EC est de 
garantir des droits, au lieu de devenir un instrument de focalisation, ce qui représente un préjudice à 
ceux qui n’ont pas eu accès à l’éducation à l’âge adéquat.

Mots-clés: Éducation en tant que droit. Éducation de jeunes et adultes. Éducation au long de la vie.

Cuando la obligatoriedad afirma y niega el derecho a la 
educación

RESUMEN: El artículo analiza el derecho a la educación para todos, partiendo de la Enmienda Consti-
tucional nº 59, e identifica contradicciones en la obligatoriedad, que amplia el rango de edad y permite 
al gestor focalizar las políticas al mínimo previsto y no a la demanda de los que no poseen educación 
básica, con 18 años y más de edad. El texto también rescata el sentido de la obligatoriedad de la educa-
ción en las constituciones brasileiras, además de confrontar datos del Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) de 2003 a 2009 que evidencian la demanda real de la educación básica de ese rango 
de edad. El artículo concluye que el desafío de la Enmienda Constitucional está en garantizar derechos 
en vez de tornarse un instrumento más de focalización, que representaría un daño a los que no tuvieron 
acceso a la educación en la edad adecuada.

Palabras clave: Educación como derecho. Educación de jóvenes y adultos. Educación a lo largo de la vida.
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Gestão democrática na educação básica
Políticas e formas de participação

Miriam Fábia Alves*

Edson Ferreira Alves**

RESUMO: Esse trabalho se propõe a analisar a gestão de-
mocrática, a partir das implicações da Emenda Constitu-
cional nº 59/2009. A discussão utiliza como fonte os marcos 
legais, focalizando os problemas na gestão democrática 
dos sistemas de ensino após a Emenda, em busca do en-
sino obrigatório universalizado com qualidade e equida-
de. Apontamos como perspectivas o Documento Final da 
Conae/2010, com a regulamentação do sistema nacional de 
educação e a elaboração e implementação do PNE 2011-
2020.

Palavras-chave:  Emenda Constitucional nº 59/2009. Educa-
ção básica. Gestão democrática. Obrigato-
riedade.

A gestão da educação pública tem ganhado destaque no cenário nacional e 
tem sido objeto de vários estudos, em especial, diante do desafio de se fa-
zer cumprir o estabelecido pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988), 

no art. 206, ou seja, o exercício da gestão democrática. Decorridos mais de vinte anos 
da promulgação da CF/1988, há muitos problemas para concretizar esse princípio 
constitucional, principalmente ao se dimensionar o seu alcance não somente à unida-
de escolar, mas também à gestão dos sistemas de ensino e das políticas educacionais, 
em todas as esferas da administração pública.

*  Doutora em Educação. Professora Adjunta na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goi-
ás (UFG) e Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação. E-mail: <miriamfabia@ig.com.br>.
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Outra questão recorrente diz respeito ao direito à educação escolar e à atuação 
do Estado em garanti-lo a todos os cidadãos. Em nossa realidade, o direito à educa-
ção tem se vinculado a uma legislação que determina a obrigatoriedade dos pais em 
garantir matrícula e frequência e do Estado em garantir a oferta em determinada eta-
pa da formação básica. Mas gestão e obrigatoriedade se entrecruzam? Há vincula-
ções entre gestão e garantia do direito à educação escolar? Compreendendo que há 
uma relação muito estreita entre os dois, nos propomos a discutir os desafios à ges-
tão democrática, a partir das demandas apresentadas pela Emenda Constitucional 
(EC) nº 59/2009, que trata da ampliação da obrigatoriedade da escolarização, partin-
do da indagação: como a gestão democrática contribui para a universalização da edu-
cação básica obrigatória, no âmbito do espaço escolar e dos desdobramentos da EC 
nº 59/2009? Para tal análise, tomamos como referência os marcos legais que norteiam 
essa regulamentação. 

Sob a legislação vigente, a gestão democrática se insere no contexto da organi-
zação do sistema nacional de educação e do regime de colaboração entre os entes fe-
derados, matérias que requerem regulamentação e que foram exaustivamente deba-
tidas e conclamadas na Conferência Nacional de Educação (Conae) de 2010 (BRA-
SIL, 2010).

A EC nº 59 e a gestão democrática 

No cenário da democratização da educação brasileira e seus canais instituciona-
lizados, Mendonça (2000, p. 1) afirma que

a democratização da educação pública brasileira passou por vários estágios, 
tendo sido compreendida, inicialmente, como direito universal ao acesso e, 
posteriormente, como direito a um ensino de qualidade e à participação de-
mocrática na gestão das unidades escolares e dos sistemas de ensino.

Os avanços legais que permeiam a gestão democrática da educação, imbricando 
em aspectos de financiamento, pedagógicos e sociais, foram conquistados pela mo-
bilização dos movimentos sociais e dos trabalhadores da educação, frente aos gover-
nos, na consolidação, como direito inalienável, da educação pública, gratuita, obriga-
tória, laica, de qualidade e universal.

Inserida no contexto de luta por um modelo de educação, a EC nº 59, promulga-
da em 11 de novembro de 2009, resgatou algumas bandeiras dos movimentos sociais 
e dos trabalhadores em educação, em prol da ampliação das responsabilidades do 
Estado na oferta da educação obrigatória, tais como a universalização com qualida-
de, que garanta o acesso-permanência-conclusão; o papel mais efetivo da União para 
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o desenvolvimento da educação básica; a contemplação do sistema nacional de educa-
ção; o fortalecimento do Plano Nacional de Educação (PNE) como balizador das po-
líticas educacionais a serem definidas mediante o regime de colaboração entre os en-
tes federados; a reintegração dos recursos para a manutenção e desenvolvimento do 
ensino, via extinção da Desvinculação dos Recursos da União (DRU); entre outras.

Pode-se considerar que o presente ordenamento legal representa uma ruptu-
ra com entraves históricos na educação nacional, em especial, relacionados à garan-
tia, por parte do Estado, ao direito à educação. Porém, nem todas as bandeiras foram 
contempladas, tais como a garantia de oferta de educação infantil às crianças de zero 
a três anos e a todos os jovens e adultos acima dos dezessete anos. Mas se reconhece-
mos alguns avanços na EC nº 59/2009, compreendemos que compete à gestão, (dos 
sistemas e das unidades escolares) o desafio de sua implementação. Com o objetivo 
de situar algumas conquistas e entraves ainda presentes no texto constitucional, são 
apresentadas as alterações promulgadas na EC nº 59/2009 em comparativo com o tex-
to da Constituição Federal de 1988 (ver Quadro 1, na p. 263).

Analisando o texto legal, a EC nº 59/2009 determina a ampliação da obrigatorie-
dade do ensino a ser ofertado pelo Estado em mais cinco anos, assumindo a idade e 
não mais a etapa como parâmetro de corte, ou seja, para crianças a partir dos quatro 
anos de idade até os adolescentes de 17 anos. Assim, a alteração constitucional tornou 
obrigatória a oferta da vaga pelo Estado, da pré-escola [aproximadamente 1,5 milhão 
de crianças nessa faixa etária não são atendidas pelos sistemas de ensino, segundo o 
IBGE/PNAD/2008 (IBGE, 2009)] ao ensino médio (que atingiu a taxa de escolarização 
de 82,35% de adolescentes de quinze aos dezessete anos, segundo o IBGE/2007). Os 
sistemas de ensino têm até o ano de 2016 para universalizar esse atendimento, e à fa-
mília compete o dever de matricular a criança na escola e cuidar pela sua frequência. 

Todavia, a fragmentação da educação básica não foi totalmente abolida, pois as 
crianças de zero a três anos não foram contempladas, ou seja, a etapa da creche foi es-
quecida na Emenda. Apesar de muitas polêmicas, dois argumentos podem ser des-
tacados nesta seara: o primeiro, o de que as famílias têm o direito de educar seus fi-
lhos nessa fase da vida e a obrigatoriedade poderia gerar mais problemas que bene-
fícios para o desenvolvimento infantil, sendo defendida por muitos pesquisadores a 
extensão da licença maternidade e não a obrigatoriedade da creche; o segundo argu-
mento é o de que tal instrumento legal poderá incentivar os municípios (entes federa-
dos que têm a educação infantil sob sua responsabilidade) a diminuir ainda mais os 
investimentos na etapa da creche e priorizar a pré-escola, que se torna a partir de en-
tão obrigatória e ainda demanda grandes investimentos estatais para garantir a ofer-
ta. Tal ponderação pode ser compreendida à luz da história recente, a exemplo do que 
aconteceu, pós EC nº 14/1996, na relação do ensino fundamental com as outras etapas 
da educação básica, relegadas a segundo plano. As famílias que mais necessitam da 
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creche poderão ter seu direito negado ou cada vez mais afastado de sua materializa-
ção. Dourado (2010, p. 691) sinaliza a importância desse movimento considerando que

é fundamental, nesse contexto, garantir as condições objetivas para que tais 
políticas direcionadas à expansão da obrigatoriedade contribuam para a efe-
tivação das diferentes modalidades de educação básica e, no tocante à educa-
ção infantil, não signifiquem a escolarização da educação infantil, bem como a 
desobrigação dos entes federados, em especial dos municípios, com a expan-
são e melhoria da oferta da educação de 0 a 3 anos.

Ao trazer o conceito da educação básica para o texto da obrigatoriedade como di-
reito público subjetivo, a EC nº 59/2009 amplia sobremaneira a noção de Direito Públi-
co, bem como as responsabilidades do Estado para a sua gestão e financiamento, na 
perspectiva de ampliação da cidadania. Por essa vertente, Cury (2002, p. 170) asse-
gura que

a educação básica é um conceito mais do que inovador para um país que, por 
séculos, negou, de modo elitista e seletivo, a seus cidadãos o direito ao conhe-
cimento pela ação sistemática da organização escolar. Resulta daí que a educa-
ção infantil é a base da educação básica, o ensino fundamental é o seu tronco 
e o ensino médio é seu acabamento, e é de uma visão do todo como base que 
se pode ter uma visão consequente das partes.

Todavia, a experiência do Fundef1 e a consequente universalização do ensino 
fundamental mostraram que a focalização tem excluído do direito à educação mi-
lhões de brasileiros que não se enquadram nos critérios estabelecidos pela legisla-
ção; e continuamos com uma parcela considerável da população, alijada da frequên-
cia à escola. Ademais, convém assinalar que não basta garantir o ingresso na rede es-
colar, pois

a democratização do ensino não se dá somente pela garantia do acesso, reque-
rendo sua oferta com qualidade social, para otimizar a permanência dos estu-
dantes e, desse modo, contribuir para a melhoria dos processos formativos e a 
participação cidadã. (DOURADO, 2007, p. 940).

A EC nº 59/2009 torna a União corresponsável para com a educação básica obri-
gatória e sua universalização, de quatro a 17 anos, seja por meio de programas su-
plementares (material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saú-
de) ou por meio da complementação à União, aos estados e municípios. A formula-
ção e implementação de tais programas assumem um dos principais objetivos: con-
tribuir para a inclusão, permanência e conclusão com êxito de todos os alunos na 
escola; como exemplos, citamos os programas de transferência de renda (Bolsa Famí-
lia, PETI2), de merenda escolar (PNAC3 e PNAE4), de transporte escolar (PNATE5), de 
livro didático (PNLD6), entre outros, desenvolvidos pelo governo federal.
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Quadro 1 – Comparação das alterações promovidas pela EC nº 59/2009 no 
texto da CF/1988

CF/1988 EC nº 59/2009
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria (redação da EC n° 14/1996);

[...]

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, 
através de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

I - 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;

[...]

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares de 
material didático escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde.

Art. 6º. O disposto no inciso I do art. 208 da Constituição 
Federal deverá ser implementado progressivamente, até 2016, 
nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico 
e financeiro da União.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

[...]

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados 
e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório. 

[...]

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de 
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 
obrigatório. 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco 
por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino.

[...]

§ 3º - A distribuição dos recursos públicos assegurará 
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino 
obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.

[...]

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade 
ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, 
no que se refere a universalização, garantia de padrão de 
qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de 
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.

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, 
de duração decenal, com 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:  
[...] 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos 
em educação como proporção do produto interno bruto.

Art. 76 (ADCT). É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 20% (vinte por cento) da arrecadação 
da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser 
criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. (EC nº 27/2000, EC nº 42/2003 e EC nº 56/2007)

§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base 
de cálculo das transferências a Estados, Distrito Federal e 
Municípios na forma dos arts. 153, § 5º; 157, I; 158, I e II; e 159, 
I, a e b; e II, da Constituição, bem como a base de cálculo das 
destinações a que se refere o art. 159, I, c, da Constituição.

§ 2º Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste 
artigo a arrecadação da contribuição social do salário-educação 
a que se refere o art. 212, § 5º, da Constituição.

[...]

§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da 
Constituição, o percentual referido no caput deste artigo 
será de 12,5 % (doze inteiros e cinco décimos por cento) no 
exercício de 2009, 5% (cinco por cento) no exercício de 2010, e 
nulo no exercício de 2011.

Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir de Brasil (1988, 2009, grifos nossos).
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Por outro lado, a EC não consegue contemplar parcela significativa da popula-
ção jovem e adulta identificada como analfabeta. Considerando os números de 2009, 
que registram uma taxa de cerca de 10% de analfabetismo entre indivíduos com de-
zoito anos de idade ou mais (IBGE, 2010), estamos longe de cumprir o disposto e 
atender ao direito desses cidadãos. Apesar de o texto assegurar o direito a todos os 
cidadãos “inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria” nossa trajetória histórica tem dado mostras da dificuldade em alcan-
çar essa meta, uma vez que é uma das lacunas ainda persistentes na CF/1988. Assim, 
a Emenda garantiu apenas gratuidade, mas não sua obrigatoriedade por parte do Es-
tado, e a modalidade de educação de jovens e adultos, inclusive, é marginalizada, 
com percentuais inferiores de financiamento, conforme escala do Fundeb7. Apresen-
ta-se, pois, na história da implantação de políticas públicas no Brasil, a contradição de 
que não basta ser direito, é preciso ser obrigatório para que o Estado cumpra suas res-
ponsabilidades no campo social.

Por tais alterações no contexto das responsabilidades do Estado, podemos afir-
mar que a EC nº 59/2009, ao ampliar o tempo de obrigatoriedade da educação escolar, 
impacta diretamente os sistemas de ensino, para promover novas implicações na ges-
tão da educação nacional, com consequências para todos os entes federados. 

A Emenda estabeleceu a necessidade da articulação entre os entes federados nos 
aspectos de gestão, planejamento e financiamento, ao consagrar o Plano Nacional 
de Educação (PNE) como documento norteador das políticas educacionais, trazen-
do como imperativa a definição dos investimentos em educação vinculada ao produ-
to interno bruto (PIB), bem como de diretrizes/objetivos/metas/estratégias que garan-
tam a universalização, mediante garantia de padrão de qualidade e equidade da edu-
cação obrigatória, conforme a distribuição dos recursos públicos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino. A Emenda delineou com mais precisão a configuração 
do PNE: vigência decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educa-
ção em regime de colaboração, através de ações integradas entre União, estados, Dis-
trito Federal e municípios.

Uma importante bandeira social, incorporada, ainda que parcialmente, na EC 
nº 59/2009, refere-se ao fim da DRU, impedindo que a União retire 20% dos recursos 
da educação para pagamento da dívida pública. Alguns pontos merecem destaque: 
i) o governo não assumiu o desafio de extinguir imediatamente a DRU, estabelecen-
do uma reintegração paulatina dos recursos, no período de 2009 a 2011; ii) a vincula-
ção ainda incide sobre as demais áreas sociais, como Saúde e Assistência Social; iii) no 
texto da EC nº 59/2009, não há garantias de que os recursos reapropriados com o fim 
da DRU sejam aplicados na expansão do ensino obrigatório, ou seja, na educação de 
quatro aos 17 anos. As possibilidades que se abrem contemplam a elaboração do PNE 
2011-2020, onde sejam definidas as formas de aplicação dos recursos para a educação 
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básica. Mas somente o fim da DRU não é suficiente para esta demanda, conforme 
aponta o Documento Final da Conae/2010, mas urge a ampliação dos recursos na or-
dem de 10% do PIB, a fim de que o País possa saldar sua dívida social em educação, 
perseguindo o objetivo de reverter a exclusão dos cidadãos do direito à educação for-
mal e minimizar as desigualdades regionais. Com esta conotação, em análise do per-
fil da educação básica, Cury (2002) argumenta que

muitas das políticas públicas de educação básica dependem do reordenamen-
to do pacto federativo, apesar da vinculação orçamentária e constitucional da 
educação e sua gratuidade. Aqui, o palco de pressão é o Congresso Nacional, 
sabendo-se que esta definição do regime de cooperação conduz a questões 
candentes como papel da União, reforma tributária, política de criação de mu-
nicípios e até mesmo revisão de atribuições e competências. A educação bási-
ca – como competência dos poderes públicos –, em face da capacidade finan-
ceira e da capacidade de atendimento da demanda e da realização da educa-
ção como direito social, implica a responsabilização conjunta da União, dos 
estados e dos municípios. (p. 198).

Os desafios trazidos pela EC nº 59/2009 aos entes federados, aos trabalhadores 
da educação e à sociedade civil e política, bem como as deliberações da Conae/2010 
para a construção do PNE, pautado na regulamentação do sistema nacional de educa-
ção, impõem-se como norte à gestão da educação pública na concepção democrática, 
enquanto direito com qualidade social, garantindo acesso, permanência e conclusão.

Por este cenário, indagamos: como os processos de participação social podem 
contribuir para a efetivação dos direitos assumidos pela EC nº 59/2009, através da im-
plantação de políticas públicas norteadas pelo PNE, tendo como um dos principais 
parâmetros a gestão democrática da educação em todos os espaços de planejamento, 
execução e avaliação? As deliberações materializadas na Conae/2010 apontam possi-
bilidades interessantes para este tema, considerando que a participação da sociedade 
civil e política e dos trabalhadores em educação na Conae/2010 configurou um sig-
nificativo processo de democratização nas discussões acerca educação nacional, ten-
do como principais bandeiras a regulamentação do sistema nacional de educação e 
a construção do PNE 2011-2020 enquanto política de Estado. Nestes dois critérios, a 
Conae/2010 materializou os espaços para a elaboração das diretrizes, que expressam 
as mudanças esperadas na educação básica e superior.

A obrigatoriedade e a gestão democrática 

A plena implementação da EC nº 59/2009 junto aos entes federados contempla 
uma opção política do Estado. Opção que pode se dar no viés da gestão democrática 
ou de um processo de centralização, via Ministério da Educação, fato que não é estra-
nho à história da gestão educacional brasileira. Pois,
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na tradição histórica brasileira, as análises indicam que as políticas educacio-
nais têm sido marcadas hegemonicamente pela lógica da descontinuidade/
continuidade, por carência de planejamento de longo prazo e por políticas de 
governo, em detrimento da construção coletiva, pela sociedade brasileira, de 
políticas de Estado. (DOURADO, 2007, p. 681).

A ampla discussão nacional realizada por ocasião da Conae/2010 revela uma 
perspectiva de gestão democrática compreendida como

[...] meio pela qual todos os segmentos que compõem o processo educativo 
participam da definição dos rumos que as instituições de educação básica e 
superior devem imprimir à educação, e da maneira de implementar essas de-
cisões, em um processo contínuo de avaliação das ações. (BRASIL, 2010, p. 63).

Nessa perspectiva, a gestão democrática poderia propiciar à educação escolar a 
sustentação da sociedade civil, que atuaria como força de pressão junto aos gover-
nos, para exigir o cumprimento do direito à educação; por outro lado, deveria exer-
citar a democracia nas diversas instâncias, movimentando o processo de deliberação 
e execução das decisões. Por isso, compreendemos que a gestão democrática se fun-
damenta 

[...] na constituição de um espaço público de direito, que deve promover con-
dições de igualdade, justiça e diálogo em todas as esferas, garantir estrutura 
material e financeira para a oferta de educação de qualidade, contribuir para 
a superação do sistema educacional seletivo e excludente e, ao mesmo tempo, 
possibilitar a interrelação desse sistema com o modo de produção e distribui-
ção de riquezas, com a organização da sociedade, com a organização política, 
com a definição de papéis do poder público, com as teoria de conhecimento, 
as ciências, as artes e as culturas. (BRASIL, 2010, p. 42-43). 

No caso da EC nº 59/2009, a perspectiva da gestão democrática assume um papel 
essencial para a universalização da educação básica obrigatória, no âmbito do espa-
ço escolar, e também a garantia de qualidade e equidade. No entanto, convém ressal-
tar que, historicamente, os sistemas de ensino e as unidades escolares têm enfrentado 
inúmeras dificuldades para o exercício do jogo democrático. O fato de a Conae/2010 
reconhecer a necessidade de se praticar a gestão democrática sinaliza o reconheci-
mento de novas práticas, que envolvam a participação, o diálogo e recoloquem o pro-
tagonismo da sociedade civil nesse cenário, não apenas como beneficiária ou consu-
midora dos serviços educacionais, mas como partícipe na proposição, implementa-
ção e avaliação das políticas públicas. 

A EC nº 59/2009 apresenta a esse campo de disputa desafios importantes, dos 
quais destacamos: i) a expansão da obrigatoriedade, com qualidade e equidade, em 
mais cinco anos, frente à desarticulação dos sistemas de ensino e à restrição de recur-
sos; ii) a ampliação do financiamento, via extinção da DRU, mas sem garantias de sua 
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plena aplicação na educação básica, nem de que os recursos não sejam utilizados em 
outras rubricas, estranhas à manutenção e desenvolvimento do ensino; iii) a contem-
plação da educação básica enquanto campo de investimentos prioritários de estados 
e municípios com corresponsabilidade da União; iv) a permanência da fragmentação 
da educação básica, excluindo a etapa da creche e a obrigatoriedade para com a mo-
dalidade de educação de jovens e adultos, o que pode conduzir, especialmente os mu-
nicípios, ao esquecimento do investimento a esses públicos; v) a construção e efetiva-
ção de um Plano Nacional de Educação, que dê conta de fixar o percentual ampliado 
do PIB em investimentos na educação, os padrões de qualidade e equidade e a dis-
tribuição dos recursos entre os entes federados, para atendimento ao ensino obriga-
tório; e vi) a regulamentação do sistema nacional de educação e do regime de cola-
boração. 

Os desafios impostos pela EC nº 59/2009 podem encontrar indicações para sua 
superação, fundamentando-se no Documento Final da Conae/2010, que propôs como 
imprescindível para o desenvolvimento da educação do País: a regulamentação do 
sistema nacional de educação e do regime de colaboração, compreendendo o plane-
jamento, implementação e avaliação das políticas públicas sob a orientação da gestão 
democrática; ampliar o financiamento, com dinheiro público para educação pública; 
ampliar as responsabilidades da União, em parceria com os demais entes federados, 
com vistas a garantir educação pública, gratuita, obrigatória, laica em todos os níveis 
e modalidades; valorizar os trabalhadores em educação, com formação continuada e 
em serviço, piso salarial nacional compatível com a função/carga horária/formação; 
incluir e respeitar a diversidade; e defender a aprovação de uma lei de responsabili-
dade educacional.

Concomitantemente, as medidas que se tornam urgentes, antes da aprovação do 
novo PNE, referem-se à regulamentação do sistema nacional de educação e do regime 
de colaboração, bem como a efetivação dos canais de participação social, para o acom-
panhamento da tramitação do Plano, assumindo como uma das maiores ambições 
a ampliação dos investimentos na educação, conforme conclamado na Conferência:

b) Ampliar o investimento em educação pública em relação ao PIB, na propor-
ção de, no mínimo, 1% ao ano, de forma a atingir, no mínimo, 7% do PIB até 
2011 e, no mínimo, 10% até 2014, respeitando a vinculação de receitas à edu-
cação definidas e incluindo, de forma adequada, todos os tributos (impostos, 
taxas e contribuições). (BRASIL, 2010, p. 110)

Com base no Documento Final da Conae/2010, o acompanhamento e contro-
le social das políticas e investimentos em educação, bem como o cumprimento dos 
dispositivos legais, remetem a uma ressignificação dos órgãos normativos e propo-
sitivos, a exemplo dos conselhos e fóruns Nacional, estaduais e municipais de edu-
cação. Ampliar a participação social nesses espaços e construir condições para seu 
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funcionamento adequado e autônomo, em relação aos governos e às pressões corpo-
rativistas, ou seja, enquanto órgãos de Estado, configuram demandas fundamentais 
para a efetivação do sistema nacional de educação, de forma a garantir o controle so-
cial sobre os investimentos públicos em educação e a participação da sociedade no 
planejamento e acompanhamento das políticas públicas, não apenas numa postura 
reativa, mas assumindo uma postura pró-ativa (BORDIGNON, 2009).

Neste cenário, a gestão democrática assume a via condutora para a garantia da 
escolarização obrigatória, universalizada com a qualidade e a equidade defendidas 
por movimentos sociais e por educadores, resgatando as dívidas históricas do País na 
oferta da educação básica e as bandeiras engavetadas pelas reformas neoliberais das 
décadas de 1990/2000. Após a Conae/2010, o desafio se centra, agora, no acompanha-
mento e articulação, junto ao Executivo e Legislativo, para a materialização dos an-
seios sociais na proposta de lei do Plano Nacional de Educação, para a vigência 2011-
2020, de forma a respeitar e contemplar as deliberações da Conferência que, por sua 
amplitude, passaram a representar a voz da sociedade brasileira.

Recebido e aprovado em dezembro de 2010.

Notas
1 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

2 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

3 Programa Nacional de Alimentação nas Creches.

4 Programa Nacional de Alimentação Escolar.

5 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

6 Programa Nacional do Livro Didático.

7 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação.
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Democratic management in basic education
Policies and forms of participation

ABSTRACT: This study sets out to analyze democratic management, based on the implications of Con-
stitutional Amendment 59, 2009. The discussion uses legal frameworks as a source, and focuses on the 
problems of the democratic management of educational systems in the aftermath of the Amendment, 
in a search for universal compulsory education, characterized by both equality and quality. The final 
document of the 2010 National Educational Conference (Conae), the regulation of the national education 
system and the drafting and implementation of the 2011-2020 National Educational Plan are proposed 
as perspectives.

Keywords:  Constitutional Amendment 59, 2009. Basic education. Democratic management. Compulsory 
education.

Gestion démocratique dans l’éducation de base
Politiques et formes de participationPolíticas e formas de 
participação

RESUME: ce travail se propose d’analyser la gestion démocratique à partir des implication de l’amen-
dement constitutionnel nº 59/2009. La discussion utilise comme source les marques légales, focalisant 
les problèmes dans la gestion démocratique des systèmes d’enseignement après l’amendement, à la 
recherche de l’enseignement obligatoire universalisé avec qualité et équité. Nous pointons comme pers-
pective le document final de la Conae/2010, avec la réglementation du système national d’éducation et 
l’élaboration et la mise en place du PNE 2011-2020.

Mots-clés:  Amendement constitutionnel nº 59/2009. Éducation de base. Gestion démocratique. Caractère 
obligatoire.

Gestión democrática en la educación básica
Políticas y formas de participación

RESUMEN: El presente trabajo se propone analizar la gestión democrática, a partir de las implicaciones 
de la Enmienda Constitucional nº 59/2009. La discusión utiliza como fuente los marcos legales, focali-
zando los problemas en la gestión democrática de los sistemas de enseñanza después de la Enmienda, 
en busca de la enseñanza obligatoria universalizada con calidad y equidad. Apuntamos como perspec-
tivas el Documento Final de la Conferencia Nacional de Educación (Conae/2010), con el reglamento 
del sistema nacional de educación y la elaboración e implementación del Plano Nacional de Educación 
(PNE) 2011-2020.

Palabras clave:  Enmienda Constitucional nº 59/2009. Educación básica. Gestión democrática. Obligato-
riedad. 
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Educação básica e políticas curriculares
O discurso da diferença cultural 

Rosângela Tenório de Carvalho*

RESUMO: O ponto de reflexão deste artigo está centrado 
na rede interdiscursiva da diferença cultural. A ideia de 
rede interdiscursiva apreende formas de coexistência de 
diversos enunciados sobre diferença cultural. Sob o enfo-
que de estudos culturais, trabalha-se os efeitos na política 
curricular dos enunciados da diferença cultural em dispu-
ta nos variados campos discursivos.

Palavras-chave:  Política curricular. Diferença cultural. 
Educação Básica.

Introdução

N o Brasil, as políticas públicas para a educação básica têm possibilitado o 
acesso de crianças e jovens à escola; no entanto, não têm possibilitado o 
acesso ao currículo. Pressupõe-se que grande parte da problemática da po-

lítica curricular está associada às formas de representação da diversidade cultural e sua 
produção de subjetividades muldimensionais de classe, gênero, raça, geração e outras. 

Nessa perspectiva, interessa a constelação discursiva de produção da diferença 
cultural no campo curricular. Afinal, o educacional acolhe e coloca em campo uma 
diversidade de discursos. Trata-se de um instrumento graças ao qual todo o indiví-
duo, numa sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso (FOU-
CAULT, 1999).

A política curricular da educação básica é entendida como produtora do currícu-
lo, dispositivo disciplinar no qual se desenvolve um “discurso pedagógico”, engendra-
do em contextos diversos, que, por sua vez, envolvem diversos atores sociais implica-
dos em procedimentos de controle, seleção, organização e redistribuição (SILVA, 1999; 
CARVALHO, 2004).

* Doutora em Educação. Professora Adjunta III da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
 E-mail: <rosangelatc@gmail.com>.
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Tal perspectiva está inserida no debate recente, no campo da política curricular, 
que tem como uma das versões os estudos culturais (MCLAREN, 1997; SILVA, 1999, 
2000; COSTA, 1998; CARVALHO, 2004, 2009). Nessa versão, as políticas curriculares, 
compreendidas como discursos que produzem objetos epistemológicos, pedagógicos 
e didáticos, afirmam conhecimentos e saberes e produzem sujeitos sociais e culturais 
- e, principalmente, definem quem são os diferentes. 

A questão da diferença cultural vem sendo problematizada de forma significati-
va. Uma primeira questão diz respeito a como se constroem as visões sobre o outro. 
Quem diz o quê sobre o outro? O outro em relação a quem?

Grande parte dos estudos sobre a diferença cultural tem colocado na agenda a 
construção de representações sobre diversos povos a partir do olhar do Ocidente - 
branco, masculino e europeu. Há um sentimento de que o acolhimento da temáti-
ca da diferença não é suficiente para superar as formas dominantes de instituição do 
outro. A visão liberal ou humanista do multiculturalismo, que defende a convivên-
cia pacífica entre culturas, é questionada, pois, do ponto de vista crítico, as diferenças 
culturais não podem ser concebidas sem que se coloque também a questão do poder.

Nas questões do multiculturalismo, parece, pois, ser necessário entender o que o 
discurso da diferença cultural responde ou esconde, ou como a teoria tem construído 
a diferença cultural ao descrevê-la e explicá-la como objeto de estudo. Afinal 

a cultura só emerge como um problema, ou uma problemática, no ponto em 
que há uma perda de significado na constestação e articulação da vida cotidia-
na entre classes, gêneros, raças, nações. (BHABHA, 2001, p. 63). 

Grande parte das versões sobre a diferença cultural vem sendo reconstruída no 
âmbito dos movimentos sociais e da academia, a partir de grupos de resistência aos 
olhares eurocêntricos. De forma peculiar, as universidades e o que elas produzem do 
ponto de vista cultural (teses, livros, revistas, sites, entre outros) têm-se aproxima-
do desses movimentos, instaurando um debate frutífero sobre a questão da diferen-
ça. Esse diálogo data dos anos 1960, mas tem-se intensificado nas últimas quatro dé-
cadas. 

Numa perspectiva crítica e materialista do currículo, afirma-se que, na base da 
produção da diferença cultural e da desigualdade social, estão os processos econômi-
cos, institucionais e estruturais (SILVA, 2000).

Os estudos pós-modernos e pós-estruturalistas incluem questões do contexto 
mais amplo e as articulam ao quotidiano. Dizem que diferença é um conceito chave 
que perpassa a discussão sobre multiculturalismo, interculturalidade e pluralidade 
cultural. Uma dessas versões pautada nos discursos de Foucault e Derrida, consi-
dera a diferença cultural como um processo discursivo e linguístico. Derrida vai 
defender que a linguagem oral é já, e sempre, exatamente como a escrita, significante. 
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Não existe nenhuma diferença ontológica essencial entre o sinal que registamos no 
papel e a forma com a qual a pronunciamos. Ambos são formas de registo, formas de 
inscrição (SILVA, 2000). Derrida cria o termo différance para diferenciar de diferente, 
termo que vai indicar a sua rejeição ao formalismo e afirmar o carácter dinâmico de 
toda a significação. Sobre a abordagem concebida por Derrida veja-se a afirmação a 
seguir: 

A différance é uma estrutura, um movimento não mais concebido na base da 
oposição presença/ausência. A différance é o jogo sistemático da diferença, dos 
traços de diferença, do espaçamento por meio do qual os elementos são rela-
cionados entre si. Esse espaçamento é simultaneamente activo e passivo, fei-
to de produção de intervalos sem os quais os termos “plenos” não significam, 
não funcionam. (BURBULES; RICE, 1993, p. 182).

Do ponto de vista da teorização crítica educacional, as questões levantadas por 
Derrida têm subsidiado, pelo menos, duas versões discursivas sobre a diferença e a 
possibilidade de diálogo, pontuadas por Burbules e Rice (1993) como pós-modernas 
e antimodernas. Para esses autores, na versão pós-moderna “deve-se evitar modos 
e práticas discursivas e não discursivas que excluam de forma implícita ou explicita 
sujeitos que não participem dos modos dominantes de pensamento, fala e ação.” (p. 
183). A versão antimoderna rejeita as possibilidades de diálogo. 

A celebração da diferença torna-se uma pressuposição de incomensurabilida-
de. Nega-se a possibilidade de se estabelecer um discurso razoável e consen-
sual entre as diferenças, pois nessa relação inevitavelmente há imposição de 
valores, crenças e modos de discurso do grupo dominante sobre outros gru-
pos. (BURBULES; RICE, 1993, p. 183).

Os supracitados autores afirmam que os estudos e as análises que têm como ca-
tegorias específicas raça, idade, gênero, classe, identidade étnica ou orientação sexu-
al estão fragilizando abordagens em defesa de que todos esses fatores devem ser ana-
lisados em seu conjunto. Argumentam que, do ponto de vista da construção subjeti-
va de identidade, esses fatores não podem ser vistos separadamente. 

Na discussão da diferença cultural está, pois, implícita a discussão sobre forma-
ção de identidades construídas nas práticas culturais e que se definem por meio de 
um processo de produção da diferença. Se considerarmos que o conceito de diferen-
ça é imprescindível para o reconhecimento da diversidade, precisamos procurar en-
tender como essas versões têm produzido efeitos no discurso curricular. 
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Cenário discursivo

Discurso político-econômico 

Santos (2001) afirma que países periféricos e semiperiféricos estariam sujeitos às 
regras do “receituário neoliberal”, que tem orientado a política imperialista de paí-
ses como os Estados Unidos da América, com a globalização de mercado. Alerta para 
o perigo da emergência do fascismo societário, desde a última década do século XX. 

En nuestro tiempo, el peligro es el surgimiento del fascismo como régimen so-
cietario. [...] pluralista, coexiste con facilidad con el estado democrático y su 
tiempo-espacio preferido; [...] es a la vez local y global. (SANTOS, 2001). 

Bhabha (2001, p. 26), por sua vez, enfatiza a necessidade de atentarmos para “as 
relações neocoloniais remanescentes no interior da ‘nova’ ordem mundial e da divi-
são do trabalho multinacional”. Há um consenso, no âmbito do discurso pós-colonia-
lista, de que a maioria dos países da América Latina vive, nas últimas décadas do sé-
culo XX, sob uma forte pressão política e econômica advinda das novas formas impe-
rialistas de os países se relacionarem. Esta forma de imperialismo é analisada como 
resultado de uma articulação do poder econômico e militar anglo-americano “em 
atos políticos que expressam um descaso neoimperialista pela independência e auto-
nomia de povos e locais no Terceiro Mundo.” (p. 45). Afirma ainda estar 

convencido de que essa dominação econômica e política tem uma profunda 
influência hegemônica sobre as ordens de informação do mundo ocidental, 
sua mídia popular e suas instituições acadêmicas especializadas. (p. 45). 

Acrescentamos que a dominação econômica tem sido evidente também no cam-
po da educação em geral. As formas como o mercado inclui/exclui a mão de obra, a 
incorporação do enunciado “sociedade do conhecimento,” para referir-se ao século 
XXI, têm suscitado certa histeria em relação à aquisição de novas competências exi-
gidas pelo mercado e pela vida cultural que as globalizações ensejam. Podemos di-
zer que há uma tentativa de gerar-se, nas populações, a necessidade de “consumo” 
de saberes/competências/habilidades, por meio da grande divulgação sobre as novas 
competências para o mercado de trabalho, da oferta de diversos produtos, a exemplo 
de: i) cursos presenciais ou a distância, voltados para o uso dos equipamentos infor-
máticos, para a organização de pequenos negócios; cursos de inglês justificados como 
essenciais para a inclusão cultural e superação das desigualdades sociais, pelo me-
nos segundo o discurso neocolonial; ii) produtos diversos da indústria cultural em 
seus diferentes dispositivos, como programas educativos transmitidos pelas emisso-
ras de rádio, televisão e internet; livros e revistas de divulgação científica e outros. 
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Num cenário marcado pela exclusão social, cresce o mercado de produtos para inclu-
são e crescem também novas formas de nomear o sujeito que aprende: o cliente ou o 
consumidor. Mais do que nunca, tem-se narrado e suscitado a necessidade de aquisi-
ção de competências quase como se os saberes se tivessem tornado um objeto de con-
sumo essencial para a sobrevivência, mesmo que os indivíduos estejam fora do mer-
cado de trabalho.

Nesse cenário, mais do que nunca, a narrativa em torno da necessidade do co-
nhecimento escolarizado universal e dos conhecimentos específicos para uso das tec-
nologias da comunicação e informatização tem dado mais visibilidade à desigualda-
de social e às diferenças culturais quanto ao saber. Realça-se o contraponto entre os 
valores dos saberes locais e os dos saberes globais, e a necessidade de sua articulação.

No que se refere às transformações no mundo do trabalho, a intensificação de 
conflitos internos em diversos países e as necessidades suscitadas pelo discurso da 
sociedade do conhecimento têm produzido mais mobilidade das populações e inten-
sificado o processo de imigração interna e externa. Trabalhadores/as de diversos paí-
ses circulam pelos centros urbanos à procura de inserção no mundo do trabalho, me-
lhor qualidade de vida, segurança, e de lugar para viver a cidadania multicultural 
- formas mestiças, híbridas, de ser e de viver no planeta Terra. Um cenário híbrido, 
povoado de formas culturais em transformação permanente, evidenciado nas estra-
tégias de sobrevivência dos imigrantes. Uns procuram usufruir das relações intercul-
turais, outros, os expatriados, carregam consigo suas próprias culturas locais, trans-
formando-as na sua mais valia cultural, e “fazem tudo para transportar consigo as-
pectos reconfortantes de sua cultura e limitar os perigos provenientes dos encontros 
interculturais.” (FATHERSTONE, 2001, p. 98).

Com essas mudanças, as narrativas que passam a circular provocam sentimen-
tos tal como o nomeado por Bhabha (2001, p. 19), o au-delá, que significa “uma tene-
brosa sensação de sobrevivência, de viver nas fronteiras do ‘presente’, para as quais 
não parece haver nome próprio além do atual e controvertido deslizamento do prefi-
xo pós, pós-modernismo, pós-colonialismo, pós-feminismo...”; algo como “aqui e lá, 
de todos os lados, para lá e para cá, para frente e para trás.” (p. 19). 

No caso do Brasil, nas grandes cidades, fruto inclusive do complexo processo 
migratório, há mais visibilidade dos novos atores – como os sem-terra, os sem-teto, 
os favelados, os desempregados, os turistas, os refugiados, os afrodescendentes, os 
povos indígenas, os homossexuais. Essas formas de inserção da população em cen-
tros urbanos têm forte impacto em suas identidades sociais e culturais. As imigra-
ções transformam as cidades em lugares de expressão e problematização da diferen-
ça e do diálogo cultural.

Milton Santos (1999) diz que a chegada dos “pobres à cidade” aumenta e enrique-
ce a diferença socioespacial. Essa diferença é visível nas grandes cidades brasileiras, 
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nos bairros, nas favelas, nos morros e lugares diversos, que dizem não só das dife-
renças sociais e das exclusões culturais, mas também das vias plurais da subjetivida-
de. Os processos de interação social e cultural produzem formas híbridas de ser e de 
viver.

Discurso dos movimentos sociais

A entrada de países da América Latina, em particular o Brasil, na ordem das glo-
balizações deve ser vista considerando-se que “as nações posicionam-se de uma for-
ma diferente em relação às estruturas e efeitos da globalização.” (BALL, 2001, p. 102). 
Dentro da América Latina, as singularidades de cada país definem as formas de ex-
periência no mundo globalizado. Os processos de transformação social, econômica e 
política ocorrem num terreno de luta política, luta cultural, de avanços e recuos, de 
negociações, de criação de novas formas de articulação entre domínios da vida social 
e cultural. Nesse sentido, a intensificação dos processos de globalização deve ser per-
cebida enquanto resultado de processos históricos, relações sociais e culturais pro-
duzidas em contextos históricos específicos exercendo um determinado tipo de fun-
ção, como por exemplo, uma globalização contra-hegemônica (SANTOS, 2001). Nes-
sa complexidade, emergem práticas sociais de sobrevivência para os excluídos do 
processo, em particular para os setores informais da economia. Dessas práticas des-
tacamos as redes de economia solidária, referência de processos alternativos à exclu-
são cultural e às desigualdades sociais, e as redes de movimentos sociais multicultu-
rais com suas expressões singulares de produzir cidadanias multiculturais. As redes 
são dispositivos que atuam para o aparecimento de novos campos de demarcação de 
objetos de saber e que influenciam as políticas curriculares - lugares de enunciação de 
acontecimentos singulares/plurais, que emergem das lutas políticas e culturais. Ou 
seja, funcionam como dispositivos cuja função é também de governação desses acon-
tecimentos e de narrativas sobre a desigualdade social e a diferença cultural.

Estruturada em redes internacionais, continentais e nacionais, a economia soli-
dária está envolvida com práticas associativas de bens e serviços. No campo políti-
co, interpela as instituições e os valores da economia de mercado, com o objetivo de 
repolitizar a economia em proveito das necessidades humanas. A economia solidá-
ria tanto pode representar possibilidades para os excluídos da sociedade do conheci-
mento como o enquadramento dos saberes locais num determinado formato da eco-
nomia de mercado, constituindo-se, assim, como mais um lugar de aprisionamento 
das diferenças. É bom lembrar que grande parte dos programas institucionais gover-
namentais e não governamentais, no campo da economia solidária, vem sendo finan-
ciada pela estrutura da economia formal e por instituições financeiras do mercado. 
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Os movimentos sociais e políticos no campo da globalização contra-hegemônica 
(SANTOS, 2001) não estão limitados às questões do campo econômico: eles acolhem e 
dão novos sentidos a processos e organizações que têm como objeto questões sociais 
e culturais de diversos e diferentes lugares do planeta. 

A partir dos anos 1990, os movimentos sociais na América Latina e no Brasil têm 
desenvolvido maneiras de articulação política, na intenção de enfrentar coletivamen-
te o cenário político sob a hegemonia das práticas neoliberais. Entram em cena as re-
des e centrais representantes de grupos, movimentos sociais, ONGs, apoiados no dis-
curso da democracia e da pluralidade cultural. Essa forma de articulação tem dado 
visibilidade às mudanças que ocorreram nos últimos 50 anos, no campo das lutas po-
líticas, em particular no campo reconhecido como o da esquerda ou como progres-
sista.

As questões da cultura retomam nos anos recentes as influências e necessidades 
políticas e sociais advindas das novas lutas políticas e culturais, que condicionam a 
entrada de novos objetos de saber/poder/ser, como as questões de gênero, raça, etnia 
e sexualidade. Acolhem-se perspectivas de organização em rede, de artefatos sociais 
e culturais das redes de comunicação e informatização. É nesse sentido que dizemos 
que a organização em redes pode ser identificada como um novo lugar de objetos de 
saber/pode/ser no campo da política curricular. Essas redes têm um papel relevante 
no fortalecimento das lutas em prol da organização política, social e cultural das ci-
dades. Os movimentos de afirmação avançam, erigindo cenários institucionais, téc-
nicos e arquitetônicos já identificados: centros etnicoculturais – de cultura negra, de 
cultura indígena – proliferam; museus recuperam histórias dos povos ditos “sem eira 
nem beira”; textos orais de saberes profanos surgem numa movimentação em bus-
ca de origens antes negadas; aparecem edifícios com rampas e sistemas de transpor-
te coletivo, com entradas próprias para atender pessoas portadoras de necessidades 
especiais; promovem-se concursos públicos com cotas para grupos específicos; en-
fim, aparecem marcas, ainda pouco significativas, para os que lutam por inclusão so-
cial e cultural. 

Fruto das lutas culturais, passa a ser lugar comum identificarem-se produtos que 
respondem a demandas sociais e culturais advindas de grupos específicos. Entra em 
cena um mercado étnico, que leva em conta a luta dos movimentos negros, dos mo-
vimentos feministas, e a escolaridade do homem e da mulher negra nos últimos anos 
do século XX. 

Com efeito, o cenário dos últimos anos permite mais visibilidade das várias his-
tórias do mundo, de diversas culturas que estiveram excluídas do projeto universa-
lista da modernidade (FEATHERSTONE, 2001), de “outros” grupos culturais (etnia, 
gênero, sexo, geração e etc.), em suas lutas pelo direito a existirem de forma singular 
e plural em suas diferenças. 
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Discurso da política curricular

A política curricular está inserida nesta constelação discursiva na luta pelo po-
der de dizer. As questões relativas à diferença cultural conquistam a sua forma so-
cial de regulação no campo das políticas públicas. A partir de meados dos anos 1990 
e início dos anos 2000, acontecem mudanças substantivas na legislação e que contri-
buem para a emergência do discurso da diferença cultural no campo da política cur-
ricular da educação básica, tal como em outros domínios. Uma primeira está inscrita 
no Decreto de 20 de novembro de 1995 (Brasil, 1995), no qual se institui o Grupo de 
Trabalho Interministerial com a função de desenvolver políticas para valorização da 
população negra no Brasil. Essas políticas significaram o combate à discriminação ra-
cial, o estímulo e apoio aos estudos que tratassem da situação da população negra, o 
estabelecimento do diálogo com instituições e entidades, incluindo as do movimento 
negro nacional e internacional, o estímulo e apoio às iniciativas públicas e privadas 
que valorizassem a presença do negro nos meios de comunicação. É importante res-
saltar que o Decreto de 1995. antecede outras leis no campo educacional como a Lei 
nº 9.394, de 1996 (Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), e a Resolução 
CNE/CEM nº 1 de 5 de julho de 2000. 

As leis refletem as lutas culturais intensificadas nos anos 1990 e contribuem para 
que, em 13 de maio de 2002, o Decreto nº 4.228 institua, no âmbito da Administra-
ção Pública Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas, sob a coordenação 
da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça. O progra-
ma contempla, entre outras medidas, duas, das quais destacamos os incisos I e IV do 
Art. 2º: 

I – observância, pelos órgãos da Administração Pública Federal, de requisi-
to que garanta a realização de metas percentuais de participação de afrodes-
cendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência no preenchimento de 
cargos em comissão do Grupo- Direção e Assessoramento Superiores – DAS;

IV – inclusão, nas contratações de empresas prestadoras de serviços, bem 
como de técnicos e consultores no âmbito de projetos desenvolvidos em par-
ceria com organismos internacionais, de dispositivo estabelecendo metas per-
centuais de participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras 
de deficiência. (BRASIL, 2002a).

Com a Lei nº 10.558, de 2002, é criado o Programa Diversidade na Universida-
de, no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de implementar e avaliar 
estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a 
grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indí-
genas brasileiros. Essa legislação normaliza o discurso e as práticas políticas, econô-
micas e culturais, em relação à diferença cultural e social, dá legitimidade às lutas dos 
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diversos movimentos sociais e, ao mesmo tempo, revela as relações entre as práticas 
discursivas e as práticas não discursivas. Reflete, assim, o conjunto disperso de ações 
sociais e culturais que tomaram corpo nos diferentes domínios das práticas sociais, 
desde os anos 1960. O que não significa mudanças substantivas na vida quotidiana 
das pessoas, nem mesmo credibilidade de que este é o caminho desejado no que diz 
respeito à justiça nas relações sociais e culturais. 

Em novembro de 1999, são fixadas pelo Conselho Nacinal da Educação as dire-
trizes nacionais para o funcionamento da escolas indígenas:

Art. 1º Estabelecer, no âmbito da educação básica, a estrutura e o funciona-
mento das Escolas Indígenas, reconhecendo-lhes a condição de escolas com 
normas e ordenamento jurídico próprios, e fixando as diretrizes curriculares 
do ensino intercultural e bilíngüe, visando à valorização plena das culturas 
dos povos indígenas e à afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. 
(BRASIL, 1999).

No ano de 2004, a legislação dá indicativos para mudanças concretas na política 
curricular em relação aos saberes da disciplina História da Educação Básica, conside-
rando as questões étnico-raciais:

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultu-
ra Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas Instituições de ensi-
no, que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em espe-
cial, por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e conti-
nuada de professores.

Já no ano 2010, o Conselho Nacional de Educação define as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais Gerais para a Educação Básica e nela contempla o debate da diversi-
dade cultural.

Art. 9º A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a 
aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos:

II - consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimen-
to à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias 
manifestações de cada comunidade;

Art. 41. A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educa-
cionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em 
respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação es-
pecífica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a 
base nacional comum e os princípios que orientam a Educação Básica brasi-
leira.

Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombo-
las, bem com nas demais, deve ser reconhecida e valorizada a diversidade cul-
tural.

Art. 43. 
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§ 3º A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, 
ambiental, as questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem 
as ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes in-
tegrantes do projeto político-pedagógico, devendo ser previstas as priorida-
des institucionais que a identificam,definindo o conjunto das ações educati-
vas próprias das etapas da Educação Básica assumidas, de acordo com as es-
pecificidades que lhes correspondam, preservando a sua articulação sistêmi-
ca. (BRASIL, 2010).

Nos enunciados do Plano de Desenvolvimento da Educação observa-se a pre-
sença de coexistência discursiva ou memória discursiva, com redes de afiliações dos 
discursos sobre a diferença cultural com a gramática de uma educação republicana. 

Uma educação republicana, pautada pela construção da autonomia, pela in-
clusão e pelo respeito à diversidade. Não há como construir uma sociedade li-
vre, justa e solidária sem uma educação republicana, pautada pela construção 
da autonomia, pela inclusão e pelo respeito à diversidade. Só é possível ga-
rantir o desenvolvimento nacional se a educação for alçada à condição de eixo 
estruturante da ação do Estado de forma a potencializar seus efeitos. Reduzir 
desigualdades sociais e regionais se traduz na equalização das oportunidades 
de acesso à educação de qualidade. (BRASIL, 2007, p. 5).

Associar o estatuto que os enunciados da diferença cultural adquiriram nos anos 
recentes à existência de uma interlocução entre diferentes discursos é uma possibili-
dade a ser considerada. Ao mesmo tempo, esse entendimento da interlocução discur-
siva obriga-nos a pensar não apenas na provisoriedade do conhecimento como tam-
bém na provisoriedade dos nossos mapas de afiliações ou, no mínimo, que conside-
remos a existência de um hibridismo no campo da política curricular. 

Considerações Finais

A política curricular constitui-se em uma relação interdiscursiva, que toma rou-
pagens singulares em contextos não discursivos específicos. Sabemos que, depen-
dendo do cenário discursivo, um determinado tipo de discurso, com determinada 
versão, está, ou não, autorizado, pode, ou não, ser dito, dependendo de quem fala e 
do lugar que fala.

Nesse sentido, defende-se que é preciso problematizar a política pública educa-
cional em vigor no Brasil - que associa à politica curricular elementos do discurso da 
diferença cultural, embora mantenha elementos do discurso monocultural. Há uma 
evidente prática discursiva sob as regras de controle de aprendizagens através de dis-
positivos disciplinares (Prova Brasil). Tais práticas têm orientado o que se deve ensi-
nar nas escolas a partir do conhecimento considerado importante para ser avaliado.
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Entendemos que tomar a diferença cultural como objeto de saber, no campo cur-
ricular da EJA, significa problematizar questões que há bastante tempo estão no cer-
ne desta modalidade educacional, tais como as questões de gênero, os estudos e as 
lutas culturais nos quais raça e etnia estejam presentes, as questões sobre relações en-
tre gerações. Significa também uma possibilidade de superar os essencialismos e pro-
porcionar um reconhecimento do processo histórico, que determina formas de fixa-
ção do outro nas suas diferentes dimensões, questão hoje fundamental no campo da 
política curricular.

Recebido em novembro de 2010 e aprovado em dezembro de 2010.
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Basic education and curriculum policy
The discourse of cultural difference

ABSTRACT: This article focuses on the interdiscursive network of cultural difference. The idea of an 
interdiscursive network embodies the forms of coexistence of different declarations on cultural differ-
ence. It discusses, from a cultural studies perspective, the effects of these declarations about cultural 
difference on the curriculum policy being debated in various discursive fields.

Keywords: Curriculum policy. Cultural difference. Basic education.

Éducation de bases et politiques programmatiques
Le discours de la différence culturelle

RESUME: Le point de réflexion de cet article est centré sur le réseau inter-discursif de la différence 
culturelle. L’idée de réseaux inter-discursifs appréhende des formes de coexistence de différents énon-
cés sur la différence culturelle. Sous le prisme d’études culturelles, on travaille les effets de la politique 
programmatique des énoncés de la différence culturelle em dispute dans les différents champs discur-
sifs.

Mots-clés: Politique programmatique. Différences culturelles. Éducation de base.

Educación básica y políticas curriculares
El discurso de la deferencia cultural

RESUMEN: El punto de reflexión de este artículo está centrado en la red interdiscursiva de la diferen-
cia cultural. La idea de red interdiscursiva aprehende formas de coexistencia de diversos enunciados 
sobre diferencia cultural. Bajo el enfoque de estudios culturales, se trabajan los efectos en la política 
curricular de los enunciados de la diferencia cultural en disputa en los diferentes campos discursivos.

Palabras clave: Política curricular. Diferencia cultural. Educación Básica.
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Educação infantil, ensino fundamental
Inúmeras tendências de privatização 
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RESUMO: Este texto apresenta de forma sintética as ten-
dências de privatização mais recentemente verificadas no 
âmbito da educação infantil e do ensino fundamental, as 
quais são identificadas por duas modalidades: a subvenção 
pública a instituições privadas e a elaboração de políticas 
educativas para a esfera pública pelo setor privado.
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Para retomar a conversa

E ste artigo, em certa medida dá continuidade ao diálogo iniciado em 2009 
(ADRIÃO; PERONI, 2009), no qual identificamos a ampliação do setor pri-
vado na gestão e na oferta da educação básica, por meio de convênios e con-

tratos de distintas abrangências.
Naquele momento afirmávamos, a título de síntese, que 

... o quadro para a ampliação da simbiose entre o setor privado e público, via 
distintas formas de parceria1, está dado: hegemonia de um discurso reiterado 
durante duas décadas de que o setor privado é mais eficaz e eficiente que o es-
tatal e reafirmado pelas reformas na gestão pública, retração do crescimento 
do mercado para o setor privado na educação pela quase estagnação das ma-
trículas e descentralização das responsabilidades educacionais para os muni-
cípios. (ADRIÃO; PERONI, 2009, p. 113).
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Tal descentralização, aprofundada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), criado em 1996 
pela Emenda Constitucional nº 14, demandou dos municípios respostas à obrigação 
de oferta educativa para as quais não contavam com condições objetivas, fossem téc-
nicas ou financeiras. Nesses termos, entendemos que, em certa medida, o processo de 
privatização da educação básica associa-se à sua descentralização.

A tabela a seguir permite perceber a tendência de transferência da oferta educa-
cional para os municípios brasileiros por meio de sua assunção à maior parte das ma-
trículas.

Tabela 1 –  Matrícula total da educação infantil e ensino fundamental no 
Brasil

Ano
Educação infantil Ensino fundamental

Federal Estadual Municipal Federal Estadual Municipal

1990 - - - 95.536 16.716.816 8.773.360

1996 - - - 33.564 18.468.772 10.921.037

1999 1.733 396.395 3.322.123 28.571 16.589.455 16.164.369

2000 1.742 352.055 3.560.614 27.810 15.806.726 16.694.171

2006 2.471 242.979 4.820.236 25.031 11.825.112 17.964.543

2010 2.419 70.610 4.619.919 25.361 3.326.833 16.766.576

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Oliveira e Adrião (2007) e sinopses estatísticas do INEP.
Nota (-) não há dados. 

Paralelamente à ampliação das responsabilidades educativas no âmbito munici-
pal, assiste-se a uma alteração no papel dos governos estaduais e federal, na medida 
em que assumem a função de monitorar e ou avaliar o desempenho dos alunos das 
escolas públicas, subtraindo-se, na maioria dos casos, da necessária colaboração téc-
nica e financeira que os governos locais necessitam2. Mesmo com a ampliação de re-
cursos federais decorrente do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educa-
ção Básica (Fundeb), a maior parte do atendimento à escolaridade básica está sob a 
responsabilidade municipal. Nesse sentido, 

ao mesmo tempo em que o setor privado não lucrativo protagoniza o “socor-
ro” para o que consideram um “despreparo de origem” do setor público; o 
mercado do setor educacional, especialmente o voltado para o atendimento 
ao ensino fundamental, tornava-se mais competitivo, uma vez que se assiste 
desde os anos 1990 à estagnação no número de matrículas em estabelecimen-
tos privados neste segmento educacional, e ao paralelo aumento do número 
de estabelecimentos (OLIVEIRA; CAMARGO; MANSANO, 1999), acirrando 
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as disputas por um mercado em evidente declínio. Não por acaso, grupos 
empresariais do campo educacional alteram a estratégia para inserção e am-
pliação de sua presença no “mercado de vagas”. (ADRIÃO, 2010, p. 10).

Segundo resultado divulgado em 2008 pelo Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas (Gife), houve por parte deste grupo um Investimento Social Privado esti-
mado em R$ 2,015 bilhões no Brasil, recursos prioritariamente carreados para a área 
educacional.

Também na oferta de vagas com subvenção pública, o setor privado tem sido 
“parceiro” dos municípios. Pesquisa concluída em 2009 para o estado de São Paulo 
indicava que, no período de 1996 a 2006, ampliou-se as parcerias entre as adminis-
trações municipais e setores da iniciativa privada para a gestão e a oferta da educa-
ção básica. Mais especificamente, se tomarmos levantamento no conjunto dos muni-
cípios paulistas, temos que, até 2006, em 139 vigoravam parcerias com o setor priva-
do para oferta de vagas com subvenção pública à educação infantil, 46 das quais esta-
belecidas entre 1996 e 2006, e 52 anteriormente a este período (ADRIÃO et al., 2009).

Este texto busca refletir sobre essas duas tendências de privatização, expressas 
na transferência de responsabilidade, antes localizada na esfera pública, para o setor 
privado: a subvenção pública aos estabelecimentos privados de ensino e a transferên-
cia da gestão da educação para instituições privadas. 

A subvenção pública aos estabelecimentos privados 

É sabido que o atendimento da criança de zero a seis anos esteve, no Brasil, mar-
cadamente vinculado à “assistência” ou “amparo” aos pobres e necessitados, princi-
palmente a modalidade voltada para a faixa etária de zero a três anos, sob a responsa-
bilidade das creches. A tendência histórica contribuiu para que, durante muito tem-
po, o segmento ficasse vinculado às associações filantrópicas e comunitárias ou aos 
órgãos de assistência e bem-estar social, e não aos educacionais (CAMPOS, 1989; FA-
RIA, 2005; KRAMER, 1995; KUHLMANN Jr., 1998; ROSEMBERG, 1999).

Os estabelecimentos filantrópicos, confessionais e comunitários integram o setor 
privado da educação, embora se autodeclarem sem fins lucrativos (BRASIL, 1988, art. 
213; BRASIL, 1996b, art. 20). No final dos anos de 1970 e início de 1980, Costa (2005) 
destacou que este segmento expandiu-se pelo Brasil, sob a égide de duas motivações 
distintas. A primeira, pautava-se no discurso antiescolar por parte de grupos intelec-
tuais e políticos, que almejavam uma ruptura com o sistema educacional, por acre-
ditarem que ele estivesse tradicionalmente constituído como aparelho de dominação 
social e do status quo da sociedade. Em segundo lugar,
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as agências internacionais como o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), associações religiosas, entidades filantrópicas e agências internas as 
máquinas estatais estimulavam um certo tipo de comunitarismo como forma 
de expandir o atendimento educacional a setores sociais excluídos do acesso 
à ele. (COSTA, 2005, p. 17).

De outra perspectiva, Gomes (2004) considerou que a expansão do atendimento 
às crianças pequenas no Brasil em instituições comunitários e ou filantrópicas ocor-
reu, também, devido às subvenções governamentais. Seria o caso de Belo Horizonte 
e do município de São Paulo; este último, apesar de possuir estabelecimentos muni-
cipais de educação infantil, organizava o atendimento à demanda por meio de convê-
nios com instituições comunitárias e ou filantrópicas (ONGs).

Se a oferta de vagas nesta etapa de escolaridade tradicionalmente se efetivou por 
meio da constituição de convênios com entidades privadas não lucrativas, mais re-
centemente observamos o repasse de subvenções por parte das prefeituras às insti-
tuições privadas stricto sensu, ou seja a estabelecimentos que não se adequam ao art. 
20 da LDB e que, portanto, visam o lucro (OLIVEIRA, 2007).  

A tendência teve, inicialmente, como indutor, a criação do Fundef, mecanismo 
que contribuiu significativamente para a estagnação das matrículas no setor públi-
co nesta etapa de escolaridade, tendo em vista que a partir de sua vigência os recur-
sos provenientes do Fundo foram prioritariamente destinados ao ensino fundamen-
tal, levando os municípios a abarcarem a oferta desta etapa de escolaridade em bus-
ca de maiores aportes financeiros. Em sendo assim, a educação infantil, tradicional-
mente sob a responsabilidade das municipalidades (ARELARO, 1999), sofreu severas 
restrições financeiras, uma vez que os municípios deveriam manter o atendimento às 
crianças pequenas e priorizar o investimento do dinheiro do Fundo ao ensino funda-
mental (GUIMARÃES; PINTO, 2001; OLIVEIRA, 2004).

Mais recentemente, com a substituição do Fundef pelo Fundeb, a partir da Emen-
da Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, todas as etapas e modalidades da 
educação básica foram contempladas no repasse do Fundo. Embora tal situação seja 
um avanço, não podemos desconsiderar que a permissão da transferência dos recur-
sos do Fundeb às creches e pré-escolas conveniadas (Lei nº 11.494/07, art. 8º, §1º) se 
constituiu em perigoso mecanismo, dado que os fundos públicos deveriam se desti-
nar às escolas públicas. Nessa direção, o texto da LDB indica em seu artigo 77 que o 
pagamento de bolsas de estudo a alunos em instituições privadas assumiria um ca-
ráter de excepcionalidade.
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Tabela 2 –  Total de matrículas na educação infantil por etapa e 
dependência administrativa no Brasil

Ano
Creche Pré-escola

Federal Estadual Municipal Privada Federal Estadual Municipal Privada

1990 - - - - - - - -

1996* - - - - 2.447 759.187 2.489.225 1.019.487

1999** 508 16.593 522.703 292.174 1.283 410.063 3.295.058 1.075.118

2000 495 16.815 634.720 341.588 1.224 363.905 3.518.837 1.107.012

2006 933 17.582 898.945 510.482 1.538 225.397 3.921.291 1.439.927

2007 1.121 7.365 1.134.944 608.306 1.117 105.181 3.743.531 1.117.696

2009 1.215 8.819 1.244.731 643.598 1.239 70.152 3.664.360 1.130.517

Fonte:  Elaborada pelas autoras com base em dados do Inep – Sinopses Estatísticas.
 *  Matrícula na educação pré-escola e classe de alfabetização.
**  Total de matrículas em creche por sexo e dependência administrativa.
Nota 1. Ainda que tendendo à regularização, os censos indicam crianças acima de seis anos matriculadas na educação infantil, especialmente nas regiões 

rurais.
Nota 2. ( - ) Dados não encontrados.

Ao observar o atendimento à educação infantil no Brasil, vemos que as matrícu-
las nas creches municipais aumentaram 21,43%, de 1999 para 2000, e 41,62%, de 2000 
a 2006. Na esfera privada, de 1999 para 2000, as matrículas cresceram 16,91%, de 2000 
a 2006, 49,44%, superando a ampliação da rede municipal. No período seguinte (2006 
a 2009), notamos que o maior crescimento das matrículas se deu na esfera pública, 
38,51% contra 26,08% na privada.

Se focalizarmos nossa atenção no atendimento pré-escolar municipal, as matrícu-
las ampliaram 6,79%, de 1999 para 2000, e 11,43%, de 2000 a 2006. Na esfera privada, de 
1999 para 2000, as matrículas cresceram 2,97% e, de 2000 a 2006, 22,38%. No período de 
2006 a 2009, observa-se um decréscimo nas matrículas da esfera pública e na da priva-
da, provavelmente, em decorrência da Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que tornou 
obrigatória a matrícula das crianças aos seis anos no ensino fundamental, alterando o 
desenho do atendimento para crianças de 0 a 5 anos (ADRIÃO; DOMICIANO, 2010).

Embora no período de 2006 a 2009 haja aumento considerável das matrículas nas 
duas redes de atendimento (pública e privada), é importante destacar que, a partir da 
instituição do Fundeb, tem sido recorrente o cômputo de matrículas privadas de es-
colas conveniadas como constitutivas da rede pública, o que gera imprecisões nos da-
dos oficiais de matrículas públicas e privadas, disseminando a ideia equivocada de 
que o atendimento à educação infantil tenha se dado pela correspondente expansão 
da esfera pública estatal (ADRIÃO et al., 2009; DOMICIANO, 2009). Tal informação 
torna-se possível no desenvolvimento de estudos qualitativos (DOMICIANO, 2009), 
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tendo em vista a lógica de coleta de informação que se encontrou nos censos educa-
cionais até 2009.

A expansão do atendimento à educação infantil se deu mediante parcerias en-
tre setores públicos e privados, via distintas formas de conveniamento, como exem-
plo: cessão de prédio público; pagamentos de profissionais contratados pela institui-
ção privada com recurso público e merenda etc. 

No caso do ensino fundamental, a prática do repasse de recursos via pagamento 
de bolsas de ensino era recorrente, como indicado por Cunha (2005). 

O Programa de Bolsas de Estudo no Ensino Médio (posteriormente para as 
quatro últimas séries do 1º grau e todo 2º grau) revelou-se desde sua criação, 
em 1956, uma fonte de recursos públicos para o setor privado que se somou 
à do salário educação, exclusiva para o 1º grau. [...] Ao início do governo Sar-
ney o número de bolsistas era de 84,5 mil no segundo segmento do 1º grau (63 
mil no nordeste) e 62,3 mil no segundo grau (36 mil no nordeste) benefician-
do 4.122 estabelecimentos (1.826 no nordeste). (CUNHA, 2005, p. 329-330).

Recentemente, têm-se notícias de que em municípios de Santa Catarina este pro-
cedimento se ampliou.

Se não há novidade nessas formas de subsídio público ao setor privado, destaca-
mos que, em nosso entender, uma nova questão redireciona o debate sobre o tema: o 
fato de que as matrículas nas instituições privadas (lucrativas ou não) têm sido “con-
tabilizadas” nos sensos escolares como públicas, mascarando uma condição de priva-
tização da oferta, na medida em que, em alguns casos, os dados informam a expan-
são do setor público.

Transferência da gestão para instituições privadas

Há algum tempo temos nos referido e debatido, em diversas situações, sobre a 
tendência de privatização da educação básica, levada a efeito no Brasil a partir das 
orientações de reforma na gestão pública iniciadas nos anos 1990 (ADRIÃO, 2001, 
2006; ADRIÃO et al., 2009; ADRIÃO; PERONI, 2005).

Do ponto de vista empírico, pudemos confirmar esta tendência em pesquisa, 
junto aos 645 municípios paulistas, recentemente concluída (ADRIÃO, 2009), pela 
qual identificamos a presença do setor privado como protagonista na elaboração e na 
definição das políticas educacionais dos governos subnacionais. Trata-se da transfe-
rência para a esfera privada da função de elaboração e operacionalização de política 
pública até então exercida pela esfera pública estatal (ADRIÃO et al., 2009).

A presença do setor privado como “parceiro” na elaboração da política educa-
cional local pode ser percebida prioritariamente de duas maneiras: pela aquisição 
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dos chamados “sistemas apostilados de ensino” e pela adoção de “tecnologias” ou 
assessorias privadas para reorientação da gestão educativa. A primeira refere-se à 
compra, pelas redes públicas, de “sistemas de ensino” privados. Essa modalidade de 
parceria representa mais do que a simples aquisição de materiais didáticos, dado tra-
tar- se de estratégia por meio da qual o setor privado amplia seu mercado, ao incidir 
sobre o espaço público na mesma medida em que o setor público transfere parcela 
de suas responsabilidades para com a educação à iniciativa privada (ADRIÃO, 2009).

A segunda, diz respeito à contratação de instituições privadas, no geral integran-
tes do chamado terceiro setor, para a elaboração de políticas educacionais com im-
pacto sobre a gestão da educação municipal (ADRIÃO, 2009).

No que se refere à compra de sistemas apostilados de ensino, a pesquisa citada 
anteriormente (ADRIÃO, 2009) evidenciou um crescimento significativo no número 
de municípios que adotam esta modalidade de parceria, no estado de São Paulo. Se-
gundo levantamento realizado pelo Observatório da Educação (Grupos promovem fu-
sões e miram ensino público para expandir negócios, 22 de outubro de 2010), não há da-
dos consolidados sobre o número de alunos das redes públicas que utilizam sistemas 
apostilados privados. 

No entanto, a reportagem traz informações sobre o fortalecimento deste tipo de 
parceria a partir de contatos que o Observatório da Educação realizou com alguns 
sistemas privados. O Sistema de Ensino Oswaldo Cruz (COC), que iniciou sua atua-
ção em 1963, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, criou o Núcleo de Apoio à Mu-
nicipalização do Ensino (Name), para fazer convênios com municípios. Atualmente 
está presente em 114 cidades em todo o Brasil, sendo 84 localizadas no Estado de São 
Paulo. Já o Grupo Positivo, que tem sua origem no início da década de 1970, em Curi-
tiba, oferece o Sistema de Ensino Aprende Brasil para a realização de convênios com 
as prefeituras, e está presente em 18 estados e em mais de 160 municípios. Um último 
dado trazido pela reportagem é sobre o Anglo, que possui convênio com 24 municí-
pios, atendendo 38 mil alunos da rede pública. 

Uma característica dos sistemas privados, que realizam parcerias com prefeitu-
ras para a venda de “sistemas apostilados de ensino”, é que as empresas criam um 
sistema diferenciado daquele que é utilizado por suas escolas próprias ou franquea-
das particulares. É como se criassem uma “segunda linha” de apostilados para serem 
utilizados nas escolas públicas. O grupo Positivo, por exemplo, atende alunos e pro-
fessores no Brasil, por meio de seus dois sistemas de ensino: o Sistema Positivo de En-
sino (voltado para as escolas particulares) e o Sistema de Ensino Aprende Brasil (vol-
tado para as escolas da rede pública). Já o COC atende às escolas públicas com o Nú-
cleo de Apoio à Municipalização do Ensino (Name).

Outra característica da parceria para adoção de sistemas apostilados privados 
pelas escolas públicas é que as empresas privadas oferecem serviços e produtos, tais 
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como materiais didáticos para alunos e professores, incluindo apostilas e CD-ROMs, 
formação docente em serviço, monitoramento do uso dos materiais adquiridos e ava-
liação de docentes e discentes. Afirmamos anteriormente que tais empresas, mais do 
que meras fornecedoras de materiais e equipamentos, passam a incidir sobre o dese-
nho da política educacional local (ADRIÃO et al., 2009).

Também já é possível afirmar que a adoção dos sistemas de ensino privados não 
se restringe ao ensino fundamental. A educação infantil tem se tornado um espaço 
lucrativo para as empresas. Nas cidades em que os contratos se limitavam à aquisi-
ção de material apostilado ao ensino fundamental, uma das estratégias adotada pe-
las empresas foi “oferecer” gratuitamente por um ano os kits para a educação infan-
til, de maneira a induzir os governos locais a adotá-los também para esta etapa de es-
colaridade (ADRIÃO, 2009).

Dados da pesquisa citada evidenciaram que as principais justificativas para a 
adoção de sistemas privados de ensino eram a “necessária padronização” dos con-
teúdos ensinados pelas diferentes escolas da rede municipal, a falta de qualificação 
docente e a consequente necessidade de material de apoio para esses profissionais.

Importante ressaltar, ainda, que o planejamento, a definição dos conteúdos a se-
rem ensinados nas escolas, bem como a avaliação e controle do trabalho realizado pe-
los profissionais da escola pública é transposto para a empresa privada. Nesses ter-
mos, é o privado que passa a planejar e definir a organização do trabalho pedagógi-
co da escola pública. 

É possível afirmar, também, que optar pela “padronização” de currículos escola-
res como resposta à falta de qualificação dos docentes em exercício nas redes públicas, 
como justificam gestores entrevistados (ADRIÃO, 2009; ADRIÃO; PERONI, 20103), 
uma das razões para a adoção de sistemas apostilados de ensino e de tecnologias e asses-
sorias privadas, tem representado não o investimento na melhoria qualitativa dos cur-
sos de formação continuada4, nem o investimento na carreira docente de modo a atrair 
profissionais melhor qualificados. Ao contrário, o caminho sinalizado é o da redução 
das exigências de qualificação do trabalho do professor, por meio da simplificação de 
seu trabalho e da diminuição da qualificação exigida (BERTAGNA; BORGHI, 2010).

Justifica-se o apoio privado ao setor público como estratégia pragmática para 
responder à falta de organização (ausências de rotinas administrativas; falta de técni-
cos etc.) verificada nesse último.

Também em pesquisa sobre a atuação do Instituto Ayrton Senna, em dez muni-
cípios brasileiros, a ausência de padrões “burocráticos” de funcionamento do apara-
to administrativo apresentou-se como justificativa para a adoção de programas de re-
organização da gestão educacional (ADRIÃO; PERONI, 20105).

As parcerias para assessoria na gestão da educação pública apresentaram caracte-
rísticas específicas. Ainda assim, é possível considerar algumas regularidades, quando 
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da análise dos modelos ofertados aos gestores públicos pelas instituições privadas: 
princípios reorientadores da gestão educacional pautados em uma concepção geren-
cial de administração, devido à medição de resultados como indicador de melhoria 
do desempenho escolar; concepção hierárquica dos processos decisórios no âmbito 
escolar, tendo em vista o papel central atribuído ao diretor escolar; avaliação e moni-
toramento externo das atividades e performances escolares, seja por meio da presen-
ça de observadores ou avaliadores externos, seja pela adoção de sistemas de gerencia-
mento e tratamento de informações e a adoção de premiação por “bons” resultados.

Nestas duas modalidades de parcerias (compra de sistemas de ensino privado e 
assessorias para a gestão), o poder público abre mão da totalidade ou de parte de seu 
papel como responsável pela formulação da política educativa, com consequências 
para a organização do trabalho pedagógico, que passa a ser ditado pelo setor priva-
do, a partir da difusão da crença em sua maior eficiência, em contraposição à inefici-
ência do setor/serviços públicos.

Indicações para próximos diálogos

Refletir sobre a ampliação da simbiose entre o público e o privado no campo da 
educação básica, neste momento, não pode se isentar de pontuar alguns aspectos:

1- Localizar esta relação em um quadro em que a educação pública tem sido in-
corporada pelo setor privado lucrativo, como possibilidade de expansão de sua inser-
ção no mercado. Para tanto concorrem as observações já efetuadas por Oliveira (2009) 
e Sguissard (2008) a respeito de que, na prática, a educação transformou-se em mer-
cadoria. Ainda que os autores se referissem aos processos observados no ensino su-
perior, esta perspectiva generalizou-se, também, para a educação básica.

2- Perceber o movimento de concentração do capital, por meio da incorporação/
fusão de grupos empresariais brasileiros e, destes, com grupos internacionais, cujo 
impacto para a educação brasileira, pública e privada, ainda está por ser analisado 
(ADRIÃO, 2010).

3- Identificar a existência de uma certa concorrência entre instituições privadas 
lucrativas, hegemonicamente responsáveis pela venda dos “sistemas apostilados de 
ensino”, e instituições não lucrativas, cuja maior presença junto ao setor público dá-
se pela oferta de “assessorias” para a gestão, via “tecnologias educacionais”, frente ao 
“mercado” aberto pelas administrações públicas.

4- Atentar para a complexificação no tratamento das informações relativas às 
matrículas, tendo em vista a falta de transparência ou a dificuldade de inserção corre-
ta dos dados da esfera administrativa municipal sobre as vagas subvencionadas pelo 
setor público.
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5- Atentar para a ampliação do atendimento à educação infantil, por meio de 
convênios com o setor privado, mais recentemente incorporando ONGs de distintos 
perfis ao conjunto das tradicionais instituições filantrópicas ou comunitárias. Tal mo-
vimento gera a dependência do setor público a uma rede privada, a qual, na esmaga-
dora maioria dos casos, opera com um padrão de atendimento mais precário.

Por fim, destaca-se que, embora as instituições filantrópicas e comunitárias ain-
da sejam majoritárias nos convênios com o setor público para o atendimento à educa-
ção infantil, não se pode desconsiderar que o advento da subvenção pública aos es-
tabelecimentos privados lucrativos inaugurou uma situação favorável à sobrevivên-
cia dos pequenos empresários educacionais do setor6, reforçando o trato mercantil a 
um direito.

Recebido e aprovado em dezembro de 2010.

Notas

1 A expressão parceria público-privada “[...] implica também na capacidade de intervenção que o setor 
privado passa a dispor junto à administração pública, por meio da assunção total ou parcial de res-
ponsabilidades até então atribuídas ao poder público em sua totalidade.” (BEZERRA, 2008, p. 62-63).

2 Um exemplo que poderia redundar em colaboração mais efetiva encontra-se nas estratégias previstas 
pelo Plano de Ação Articulada, proposto pelo MEC. No entanto, sua efetivação parece ter perdido 
força, nos últimos anos, dentre as prioridades do Ministério.

3 Pesquisa financiada pelo CNPq e intitulada Análise das conseqüências de parcerias firmadas entre 
municípios brasileiros e a Fundação Ayrton Senna para a oferta educacional, coordenada nacional-
mente por Adrião e Peroni e nos estados por: Terezinha Santos (PA); Liliene Luz (PI); Leitão Souza 
(RN); Regina Cestari (MS); Marilda Costa (MT); Teise Garcia (SP); Maria Vieira (MG); Silva Souza 
(PR); Luciani Paz (SC); e Vera Peroni (RS).

4 Registre-se a presença bastante evidente do setor privado na formação continuada de profissionais da 
educação já em exercício, para o que sugerimos Rodriguez (2010).

5 Pesquisa Análise das conseqüências de parcerias firmadas entre municípios brasileiros e a Funda-
ção Ayrton Senna para a oferta educacional.

6 Sabe-se que a imensa maioria das “escolas” de educação infantil se constituem em microempresas 
(quando formalmente instituídas) cujos clientes são em sua maioria famílias de baixa renda, que não 
lograram vagas em estabelecimentos públicos. Em pesquisa realizada no município de Piracicaba, no 
interior paulista, sobre subvenções educacionais destinadas a escolas de educação infantil privadas, 
notamos uma mudança no perfil dos estabelecimentos subvencionados, ao longo da vigência da par-
ceria. No início, o governo municipal priorizava legalmente o repasse financeiro às ONGs; entretanto, 
tal prioridade foi suprimida, sendo que, no ano de 2006, das 44 escolas conveniadas, 34 (78%) eram de 
natureza privada stricto sensu, ou seja, eram consideradas microempresas (DOMICIANO, 2009).
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Early childhood and primary education
Innumerable privatization trends

ABSTRACT: This paper summarizes the privatization trends most recently seen in early childhood and 
primary education. These trends have been characterized by two different modalities: public subsidies 
to private institutes and the drawing up by the private sector of educational policies for the public sector.

Keywords: Privatization. Covenants. Partnerships. Fundeb. Differentiated pedagogical material.

Éducation infantile, enseignement fondamental
Innombrables tendances de privatisation 

RESUME: Ce texte présente de forme synthétique les tendances de privatisation vérifiées le plus récem-
ment à propos de l’éducation infantile et de l’enseignement fondamental, lesquelles sont identifiées par 
deux modalités : La subvention publique à des institutions privées et l’élaboration de politiques éduca-
tives pour la sphère publique par le secteur privé.

Mots-clés: Privatisation. Convention. Partenariat. Fundeb. Système apostillé

Educación infantil, enseñanza primaria
Inúmeras tendencias de privatización 

RESUMEN: Este texto presenta de forma sintética las tendencias de privatización más recientemente 
verificadas en el ámbito de la educación infantil y de la enseñanza primaria, las cuales son identificadas 
por dos modalidades: la subvención pública a instituciones privadas y la elaboración de políticas educa-
tivas para la esfera pública por el sector privado.

Palabras clave:  Privatización. Convenios. Asociaciones. Fundeb [Fondo de Desarrollo y Manutención de 
la Educación Básica]. Sistema padronizado de materiales didácticos.
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Democratização da educação infantil
As concepções e políticas em debate

Roselane Fátima Campos*

RESUMO: Este artigo discute a obrigatoriedade da 
pré-escola, instituída pela Emenda Constitucional nº 59, de 
2009, mostrando as tensões que envolvem a nova tarefa, 
especialmente os riscos de aprofundamento das desigual-
dades sociais. Acreditamos, todavia, que a ampliação da 
obrigatoriedade escolar pode ser inscrita numa perspecti-
va radical de democratização da educação, o que implica 
o provimento deste direito a todas as crianças e jovens em 
escolas públicas.

Palavras-chave:  Obrigatoriedade da pré-escola. Educação 
infantil. Democratização da educação.

Introdução

O s debates no âmbito da educação infantil foram reacendidos com a apro-
vação, pelo Congresso Nacional, da Emenda Constitucional nº 59, em 11 
de novembro de 2009. A emenda, que determina a eliminação progressi-

va da incidência da desvinculação das receitas da União (DRU) sobre os recursos fe-
derais destinados à educação, introduziu também modificações na Constituição Fe-
deral (artigo 1º e 208), alterando substancialmente a organização e a gestão da educa-
ção básica brasileira e, de modo particular, a educação infantil. De acordo com o Inci-
so I, do artigo 208, a educação básica passa a ser “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.” 
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Considerando os impactos na organização e gestão da educação infantil, os es-
pecialistas da área chamaram a atenção para os problemas que poderiam decorrer da 
nova legislação. Destacaram, em especial, que a obrigação do provimento da educa-
ção infantil pelo Estado, plasmada na obrigatoriedade da frequência das crianças de 
quatro-cinco anos na pré-escola, romperia com o direito de as famílias optarem por 
matricular ou não suas crianças nesta etapa educativa (ROSEMBERG, 2009); além 
disso, questionavam também as condições que os municípios dispõem para garantir, 
com qualidade, tarefa de tal envergadura. A este debate somavam-se também análi-
ses que, referenciadas numa perspectiva da justiça social, procuravam apontar as po-
tencialidades da medida, uma vez em que os indicadores estatísticos mostram que as 
taxas mais elevadas de exclusão desta etapa educativa encontram-se entre os setores 
mais empobrecidos da população. Já do ponto de vista governamental, o argumento 
mais difundido era aquele que correlacionava de modo positivo a frequência à pré-
-escola ao futuro sucesso escolar.

Não obstante a pertinência do debate sobre a obrigatoriedade ou não da pré-esco-
la, o fato é que a aprovação da Emenda Constitucional nº 59, de 2009, coloca-nos dian-
te de vários desafios, que podem ser resumidos numa questão: como promover a uni-
versalização da educação infantil, e não apenas da pré-escola, tomando quantidade e 
qualidade como dimensões indissociáveis e orientadoras de uma política nacional que 
respeite os direitos das crianças? Isto é fundamental, posto sabermos que a expansão 
do acesso por si só não expressa o quão justo é um sistema educacional. Como exem-
plo dessa situação, citamos os processos em curso na América Latina onde a amplia-
ção e expansão da escolarização obrigatória decorrentes, em parte, dos compromissos 
firmados pelos governos locais pelo direito à educação ocorrem num contexto marca-
do pelo acirramento das contradições sociais, que engendram políticas sociais restri-
tas e focais, típicas dos países de capitalismo dependente. No limite, ocorre o fenôme-
no denominado por alguns de “inclusão excludente” (CURY, 2002; GENTILI, 2009).1

No caso específico da educação infantil, na maioria dos países da região, sua ex-
pansão vem sendo induzida pela combinação de dois mecanismos: adoção de pelo 
menos um ano de obrigatoriedade na pré-escola, associada à ampliação de atendi-
mento “socioeducativo”, em especial para as crianças de zero a três anos, via “edu-
cação não formal”. Ou seja, os governantes têm optado pela focalização do atendi-
mento nas instituições públicas para crianças de quatro-cinco anos, na perspectiva da 
universalização do direito à educação. Em contrapartida, para as crianças entre zero-
três anos, cujo direito também precisa ser assegurado, vêm sendo adotadas políticas 
que transferem para organizações da sociedade civil, portanto, para a esfera privada, 
a responsabilidade pela oferta desse serviço (CAMPOS, 2010). 

Considerando esses aspectos, pretendemos examinar os desafios da implemen-
tação da obrigatoriedade da pré-escola. Sem obliterar a importância dos debates 
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acerca da pertinência ou não de sua obrigatoriedade, optamos por situar a proble-
mática no âmbito mais amplo da democratização da educação básica no Brasil, ní-
vel educativo do qual a educação infantil constitui-se na primeira etapa. Procuramos, 
nesse sentido, contribuir também para os debates que advirão, com a construção e 
aprovação do novo PNE, na expectativa de que ele avance na direção da superação 
das desigualdades históricas, que têm caracterizado a educação brasileira. 

Democratização da educação infantil

As reformas educacionais implementadas pelos países latino-americanos, dentre 
estes o Brasil, durante os anos de 1990, apesar de pretenderem “modernizar” os sis-
temas educacionais, não extinguiram estruturas que mantêm a educação ainda como 
um privilégio de poucos. Isto decorre da conservação de mecanismos excludentes, 
no interior dos sistemas educativos, que continuam a produzir legiões de estudantes 
destinados ao “fracasso escolar”. Ao analisar os fluxos internos da educação no Bra-
sil, Castro (2009) destaca os avanços realizados na universalização do ensino funda-
mental, após a promulgação da Constituição em 1988: passou-se de 86,2%, em 1992, 
para 97,6%, em 2007. No entanto, conforme o autor, a despeito de todos os esforços, 
em torno de 56,2% dos estudantes não concluíram esta etapa educativa na idade ade-
quada. Em suas palavras, o maior desafio é a qualidade do ensino fundamental, des-
tacando que é “preciso atingir a universalização na conclusão do ensino fundamen-
tal e não apenas seu acesso”. 

Esta situação não é, no entanto, restrita ao Brasil. Gentili (2009), ao examinar os 
recentes processos de expansão educacional da América Latina (tanto em termos de 
matrículas como também na ampliação da escolarização obrigatória), chama a aten-
ção para o que denomina de “universalização sem direitos”. Segundo o autor, a ex-
pansão educativa em curso ocorre em um contexto de deterioração das condições ne-
cessárias para que a permanência nas escolas ocorra em consonância com aquilo que 
se reconhece, a partir de 1948, como sendo “direito à educação”. Três fatores contri-
buiriam para isto: a) a situação de pobreza vivida por grandes contingentes da popu-
lação; b) “o desenvolvimento fragmentado dos sistemas escolares e os enormes di-
ferenciais de oportunidades que as escolas oferecem”; c) o descompasso entre a pro-
moção de uma cultura de direitos humanos e o predomínio de uma concepção pri-
vatista e economicista, “que, longe de ampliar, restringe as fronteiras desse direito às 
oportunidades de acesso e permanência no mercado de trabalho.” (GENTILI, 2009, 
p. 1064). Ainda na ótica de Gentili (2009), “a exclusão includente no campo educacio-
nal produz-se não apenas, mas em parte, graças à combinação destes três fatores.” 
(p. 1064). 
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Tomando como referência o que dizem os estudos sobre os resultados dos pro-
cessos de expansão a partir da década de 1990, indagamo-nos sobre as lições que po-
demos tirar, pois a implementação da obrigatoriedade da pré-escola supõe a sua uni-
versalização nos próximos cinco anos.

A educação infantil tornou-se tema obrigatório nas agendas educacionais dos 
países latino-americanos neste século XXI. Uma rápida análise das legislações edu-
cacionais, promulgadas desde os anos de 1990, mostra-nos que a maioria dos países 
incorporou-a, ainda que de modo diferenciado, em seus sistemas educacionais, ex-
pressando o reconhecimento do direito das crianças pequenas à educação. De acor-
do com o Relatório da Unesco (2009), entre 1999 e 2006, o número de crianças matri-
culadas na pré-escola na América Latina e no Caribe aumentou de 16,4 milhões para 
20,3 milhões. Os números, referentes apenas às taxas de matrículas na pré-escola, ou 
seja, das crianças entre quatro e cinco anos, revelam situações desiguais entre os pa-
íses da região; assim, se México, Cuba e algumas ilhas do Caribe se encontram per-
to da universalização, em outros países como Bolívia, Colômbia e alguns países da 
América Central, como Honduras e Guatemala, as taxas são inferiores a 60%. Ape-
sar dos avanços, persistem, portanto, as desigualdades em nossa região: o acesso das 
crianças à educação é distinto, quer consideremos classe social, etnia ou região geo-
gráfica em que habitam. (CAMPOS, 2010). 

A situação brasileira não é tão distinta dos demais países. No caso específico da 
pré-escola, o percentual de 74,8% de crianças entre quatro - cinco anos, frequentan-
do, em 2009, algum tipo de instituição pré-escolar2, poderia facilmente levar à infe-
rência de que a implementação da obrigatoriedade desta etapa far-se-ia com poucas 
dificuldades, na medida em que pouco mais de um quarto de crianças ainda não es-
tariam matriculadas. No entanto, um desdobramento deste indicador por regiões do 
País, mostra-nos significativas diferenças inter e intrarregionais. Na tabela 1 é possí-
vel visualizar a distribuição das matrículas por regiões brasileiras. 

Tabela 1 –  Distribuição das matrículas das crianças de quatro-seis anos, 
por região

Ano Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

2008 72,8% 64,5% 79,4% 76,7% 59,4% 61,9

2009 74,8% 66%% 81,4% 79,4% 59,5% 64,4%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD/2009 (IBGE, 2010b). 

Chama a atenção as diferenças entre os indicadores das regiões Nordeste e Sul. 
O Nordeste foi quem apresentou o indicador mais elevado, superando inclusive a 
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média nacional. No outro extremo, a região Sul, com apenas 59,5% de matrículas, in-
dicador bem abaixo da média nacional e das demais regiões do País. A vantagem do 
Nordeste pode ser explicada pela conjugação de programas sociais com expansão de 
vagas, evidenciando que, no caso da educação infantil, a articulação de políticas seto-
riais voltadas à infância pode contribuir para a democratização desta etapa educativa.

Na “radiografia” nacional é importante observar também as dinâmicas intrarre-
gionais, que expressam os movimentos particulares de cada estado no conjunto da 
região. Considerando a meta do PNE para a pré-escola (80% de crianças entre qua-
tro-cinco anos matriculadas), constatamos que apenas sete estados a atingiram; no 
outro extremo, seis estados, localizados nas regiões Norte (4), Sul (2) e Centro-Oeste 
(1), apresentam indicadores entre 50% e 60%. Se considerarmos este último grupo de 
estados, pode-se inferir o esforço que seus governantes deverão dispensar nos próxi-
mos anos, posto que mais de 40% das crianças em idade de quatro-cinco anos deve-
rão ter acesso às escolas de educação infantil nos próximos anos. 

Figura 1 –  Distribuição de matrículas de crianças de quatro-seis anos, 
por estados da federação

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da PNAD/2009 (IBGE, 2010b).
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Qualidade no atendimento educativo

A pirâmide educacional segue, como dizia Cury (2002), a pirâmide da desigual-
dade social. É possível constatar essa situação, quando correlacionamos acesso a pré-
escola e renda familiar: apenas 66,8% das crianças de quatro-cinco anos de idade, 
cujas famílias têm renda per capita entre menos de ¼ de salário mínimo, estavam ma-
triculadas em alguma instituição educativa; já para aquelas pertencentes a famílias 
de renda per capita acima de um salário mínimo, o percentual sobre para 86,9% (IBGE, 
2010b); ou seja, as crianças pertencentes aos 20% mais pobres da população são as 
que menos acesso têm à educação. Portanto, não é desprezível o fato de que, para as 
crianças mais ricas, a pré-escola já se encontra quase universalizada, enquanto que, 
para as mais pobres, nem mesmo se atingiu a meta de 80% do PNE.3

Na análise sobre a igualdade de condições de acesso e permanência na educação, 
outros indicadores somam-se àqueles de classe social. A oferta de vagas em institui-
ções públicas de ensino é a primeira condição para se “evitar que o direito individual 
não disciplinado venha a se tornar privilégio de poucos.” (CURY, 2002, p. 248). Nes-
te sentido, o Brasil tem dado passos positivos: a educação pré-escolar é majoritaria-
mente oferecida nas redes públicas de ensino: em 2009, 72,3% das crianças de quatro-
cinco anos frequentavam estabelecimentos pertencentes a elas (IBGE, 2010b). A mé-
dia nacional se modifica bastante, de acordo com as regiões do País: inversamente aos 
percentuais de acesso, onde aparece abaixo da média nacional, a região Norte é aque-
la que apresenta a maior taxa de matrículas na rede pública: 78,9%; já no Centro-Oes-
te, apenas 66,6% das crianças entre quatro-cinco anos frequentam unidades escolares 
desta rede. As desigualdades são também observadas quando o fator considerado é 
raça e situação de domicílio: mais crianças brancas do que negras estão inseridas em 
escolas (82,6% para as primeiras e 80,5% para as últimas), e as que habitam as zonas 
urbanas também totalizam um contingente maior do que aqueles que moram nas zo-
nas rurais (83,1% e 73,1%, respectivamente). 

Os dados que apresentamos mostram que a implementação da obrigatoriedade 
da pré-escola exigirá, dos gestores públicos, forte empenho e responsabilidade, evi-
tando-se que a expansão da oferta educativa em pré-escolas penalize o acesso das 
crianças de zero-três anos à educação, conforme é seu direito também. Os atuais per-
centuais de atendimento educativo desta faixa etária indicam quão grande será a ta-
refa: em 2009, apenas 18,4% deste grupo frequentavam algum tipo de instituição edu-
cativa. O acesso à creche continua sendo muito restrito, não se cumprindo minima-
mente a meta estipulada no PNE, que previa o atendimento de 30% de crianças, até 
2006, e 50%, até 2010. Se compararmos o crescimento das matrículas entre creche e 
pré-escola, no período de 1995-2009, observaremos um crescimento de 10,8%, para a 
primeira, ao passo que, na segunda, esse percentual foi mais do que o dobro: 27,8%. 
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A distribuição de acesso das crianças de zero-três anos à creche apresenta, tam-
bém, a exemplo do que ocorre na faixa etária de quatro-cinco anos, diferenças signifi-
cativas de acordo com as regiões do País. O Sul apresenta os percentuais mais eleva-
dos de atendimento: 24,6%, seguindo rota contrária ao que verificamos para crianças 
de quatro-cinco anos, quando esta região apresentou o menor indicador; o contrário 
se observa com o Nordeste, com os melhores indicadores de atendimento de quatro-
cinco anos, na segunda posição, em um percentual de 14,9%. Já a região Norte é que 
registra a pior taxa: apenas 8,4%; seguindo-se o Nordeste com 14,9%; Sudeste e Cen-
tro-Oeste com 22% e 15,4%, respectivamente. 

Figura 2 –  Taxas de matrículas de creche e pré-escola no período de 1995-
2009

Fonte: Elaboração própria com base em dados do IPEA (2010).

O que podemos constatar é que a “distância” entre creche e pré-escola foi sendo 
ampliada ao longo dos anos, denotando a preferência de oferta educativa às idades 
mais próximas do ensino fundamental. A iniquidade desta situação traduz-se com 
mais força se confrontamos o acesso com a renda familiar: em 2008, apenas 10,2% das 
crianças pertencentes ao quinto mais pobre da população frequentavam alguma cre-
che, elevando-se significativamente o percentual entre as crianças do quinto mais rico 
– 36,2% (IBGE, 2008). Em 2009, essa situação pouco se alterou: apenas 11% de crianças 
do quinto mais pobre da população frequenta a creche, elevando-se substancialmen-
te o indicador, quando se trata de crianças pertencentes ao quinto mais rico da popu-
lação: 34,9%. Os dados são significativos, especialmente se considerarmos que qua-
se 70% das crianças de zero-seis anos pertencem a famílias com renda per capita de 
até um salário mínimo, portanto, aquelas mais atingidas pela pobreza (IBGE, 2009). 
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A situação de profunda desigualdade, hoje, no Brasil, especialmente no acesso 
à educação das crianças de zero-três anos, é também resultante dos processos histó-
ricos, que condicionaram o surgimento de uma dualidade estrutural no atendimen-
to educativo das crianças pequenas: as creches e pré-escolas surgiram e foram se de-
senvolvendo, vinculadas, organicamente, às classes sociais de pertencimento dos su-
jeitos aos quais se destinavam (KUHLMANN Jr., 1998). A pré-escola “dos ricos”, em-
bora oferecida em estabelecimentos públicos, ficou associada no imaginário social a 
signos de prestígio, ao passo que a creche foi cunhada como um “mal necessário”. A 
tensão entre a função assistencial e a educativa, imiscuída na própria constituição da 
educação infantil, foi superada com a Constituição Federal de 1988 e com a LDB (Lei 
nº 9.394, de 1996), pela afirmação do direito de todas das crianças de zero-seis anos à 
educação, incluindo definitivamente a creche na esfera educacional. 

Uma breve análise dos últimos vinte anos força-nos a reconhecer os avanços já 
feitos. No entanto, em que pesem os avanços já estabelecidos é preciso também con-
frontar a situação do atendimento educativo das crianças de zero-cinco anos e as con-
dições de sua oferta, examinando, assim, se as políticas públicas dirigidas a esta fai-
xa etária têm logrado a democratização desta etapa educativa. Como bem lembra Bo-
bbio (1992, p. 25): 

Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídi-
co e num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos 
são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos natu-
rais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro 
para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 
continuamente violados. 

Considerações Finais 

Florestan Fernandes (1966), ao discutir a educação em fins da década de 1950, 
destacava os limites das medidas governamentais adotadas à época, ressaltando que 
elas, embora aparentemente reformassem o sistema, de fato, mantinham em seu inte-
rior práticas patrimonialistas, que faziam com que a educação se tornasse um meca-
nismo de prestígio social acessível a uns poucos privilegiados. Para o sociólogo, a ple-
na democratização do ensino, garantida pela oferta pública e gratuita da escola para 
todos, era condição necessária para a abolição das barreiras, que faziam da educação 
um mecanismo de privilégio social. Alertava, ainda, sobre a necessidade de que as 
condições materiais oferecidas fossem adequadas aos imperativos da tarefa da for-
mação cultural das novas gerações, tarefa esta que se constituía em sua finalidade 
máxima. Para o autor, então, não bastava apenas o acesso ou a expansão quantitati-
va do ensino; embora este fosse um fator importante, não era, no entanto, suficiente. 
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Separam-nos pouco mais de meio século das argutas análises de sociólogo brasi-
leiro. Se progressos foram registrados na educação brasileira e estes não são aqui ne-
gados, foram, no entanto, insuficientes. O retrato disso evidencia-se no descompas-
so entre o “peso” do PIB (entre os maiores do mundo) e o IDH brasileiro – 75ª posi-
ção. Os indicadores educacionais também não são satisfatórios: em 2009, a população 
brasileira de 15 anos ou mais de idade tinha em média 7,5 anos de escolarização. O 
País levou 17 anos para aumentar em 2,3 anos a média de estudo de sua população. 
Esta taxa, no entanto, é diferenciada de acordo com as regiões: no Sudeste a média é 
de 8,2 anos de estudo, já no Nordeste este número cai para 6,3. Estas clivagens tam-
bém são acentuadas, quando cruzamos com o indicador classe social: o quinto mais 
pobre da população tem em média 5,5 anos de estudo, já o quinto mais rico tem o do-
bro, ou seja, 10,7 anos (IBGE, 2010b). Estes dados nos mostram que a persistência do 
“atraso” educacional revela a incapacidade de o Estado garantir aos brasileiros aqui-
lo que lhes era garantido por lei: oito anos de escolarização obrigatória.

As crianças pequenas (e nos referimos aqui especificamente aquelas entre zero-
cinco anos), são as mais afetadas pela desigualdade social. Em 2009, de cada 1.000 
crianças nascidas, 23,59% morreram já no primeiro ano de vida; a taxa chega a 48,2% 
em Alagoas e a 37,9% no Maranhão, próximas àquelas encontradas nos países mais 
pobres da América Latina, como Bolívia e Haiti4. Como vimos nos dados apresen-
tados anteriormente, as crianças que menos acesso têm a creches e pré-escolas são 
aquelas pertencentes aos extratos mais pobres da classe trabalhadora. De cada 1.000 
crianças entre zero-cinco anos, em média, pertencentes aos 20% mais pobres da po-
pulação brasileira, apenas 110 frequentam creche; já nos 20% mais ricos esse percen-
tual sobe a 350, ou seja, três vezes mais. 

Considerando a situação até aqui delineada, apresentamos alguns desafios que 
a implementação da obrigatoriedade da pré-escola coloca para governantes e gesto-
res educacionais. Destacamos dois, que consideramos principais: o primeiro, garan-
tir que a unidade pedagógica da educação infantil seja mantida; isso supõe a adoção 
de uma efetiva política pública que amplie o acesso e a permanência com qualida-
de de todas das crianças de zero-cinco anos, redobrando ações para recuperar a seg-
mentação histórica, que exclui as crianças de zero-três anos da educação. Tal empre-
endimento exige que os recursos destinados a educação infantil sejam ampliados, de 
modo que as metas a serem estabelecidas no novo Plano Nacional de Educação não 
se convertam apenas em boas intenções. Não há dúvidas de que o Fundeb represen-
tou um avanço para toda a educação básica, particularmente à educação infantil, no 
entanto, está imiscuído de uma lógica que tende a induzir o aprofundamento da seg-
mentação entre creche e pré-escola, fomentando a oferta pública desta última e indu-
zindo a expansão das primeiras, via convênios com instituições privadas sem fins lu-
crativos. Esta “divisão de tarefas” entre poder público e assistência atinge, sobretudo, 
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as crianças mais pobres da população (CAMPOS, 2010), estimulando, em plena “era 
dos direitos”, a adoção de formas barateadas de atendimento educativo. É preciso 
não se repetir, sob nova roupagem, a fórmula tão denunciada na década de 1980: 
“tratar pobremente a pobreza.” (FRANCO, 1989).

Um segundo aspecto refere-se à compreensão da própria obrigatoriedade, como 
meio para a democratização da educação brasileira e de modo particular da educação 
infantil, evitando-se reducionismos que a tomem apenas como ampliação de acesso à 
pré-escola. Isso implica a necessidade de legislação específica, que normatize os ter-
mos dessa obrigatoriedade na educação infantil, posto que esta furta-se à normati-
zação pelos mecanismos presentes nas demais etapas da educação básica. Conforme 
bem destaca Rosemberg (2010, p. 173), a educação infantil, 

para o sistema educacional brasileiro público é uma experiência completa-
mente nova essa de acolher crianças tão pequenas, especialmente os bebês [...]. 
Foi a EI que trouxe, para a educação brasileira, a proposta de educar e cuidar. 
Seria o cuidar uma função tão digna como o educar? E como educar crianças 
tão pequenas? [...] Tais perguntas e muitas outras que estão vindo a tona des-
de os anos de 1970 evidenciam a novidade e as perplexidades, as tensões des-
ta revolução cultural e social na sociedade e no sistema educacional brasileiro. 

As tensões entre as funções assistencial e educativa, que historicamente consti-
tuíram o campo da educação das crianças pequenas, são reconfiguradas nas funções 
de cuidar e educar, tratadas agora como indissociáveis e complementares. De acordo 
com Diker (2001), temos a emergência de um novo “contrato fundacional”, que pas-
sa a modelar a própria identidade da educação infantil, interrogando os próprios mo-
dos de operar do Estado no provimento do direito de todas as crianças pequenas à 
educação. Não deixa de ser interessante observar que as disputas em torno da “nor-
ma pedagógica”, que deve orientar a educação infantil (“escolarização da infância”, 
“centralidade da criança e de seus processos de aprendizagem”), ocorrem num mo-
mento em que a escola está fortemente interpelada em sua função educativa e socia-
lizadora. Os resultados de pesquisas que apontam a importância desta etapa para o 
sucesso escolar não podem se transformar em fontes de pressão, na conformação de 
uma escolarização desta etapa educativa, mesmo porque corremos o risco de anteci-
par experiências de fracasso escolar, aprofundando os fossos da desigualdade social.

Sabemos que o direito à educação, o que inclui a instituição de sua obrigatorie-
dade, compreendida em sua dialética de dever do provimento gratuitamente pelo 
Estado e obrigação dos sujeitos de cumpri-lo, inscreve-se tanto na perspectiva liberal 
de distribuição equitativa de oportunidades educacionais, como naquela surgida nos 
movimentos da classe trabalhadora (CURY, 2002). Assim, numa sociedade de classes 
a democratização da educação é modelada e restringida, na maioria das vezes, pe-
los limites impostos pelas elites dominantes que, no caso brasileiro, historicamente 
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se beneficiaram das benesses do Estado, fazendo da educação, desde sua constituição 
na esfera pública, um privilégio de poucos. 

Recebido e aprovado em dezembro de 2010.

Notas

1 O Brasil aproxima-se, de certo modo, das tendências observadas em outros países latino-americanos, 
que adotaram também iniciativas de estender a escolarização obrigatória, incluindo algum nível de 
idade compreendida pela pré-escola. Do conjunto de países da América Latina, 14 têm estipulado 
algum nível de obrigatoriedade na educação infantil. Apenas Brasil, Uruguai e México adotaram-na 
para crianças de quatro-cinco anos e três-cinco anos, respectivamente. Em países com índices altos de 
atendimento, como Chile e Cuba, não há obrigatoriedade. Para uma análise da relação e obrigatorie-
dade e democratização da educação infantil (CAMPOS, 2010).

2 Todos os dados estatísticos apresentados neste artigo referem-se a taxas de escolarização bruta.

3 Dados apresentados pelo IPEA (2010), baseados também em informações colhidas na PNAD (2009), 
porém tomando como referência o segmento etário de quatro-seis anos de idade, confirmam também 
a persistência desta situação. Considerando todos os extratos de renda per capita familiar, ou seja, do 
1º ao 5º, nos períodos de 1992-2010, observamos que esta distância foi diminuindo – passou de 29,8% 
em 1992 para 18,4% em 2010.

4 Em Alagoas 68,8% das crianças de 0-6 anos pertence a famílias cuja renda per capita é de até ½ salário 
mínimo; no Maranhão o percentual é semelhante: 65,4%.
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The democratization of early childhood education
Concepts and policies under discussion

ABSTRACT: This article discusses compulsory pre-schooling, established by Constitutional Amend-
ment 59, 2009, and shows the tension involved in this new task, especially the risk of intensifying social 
inequality. We believe, however, that the extension of compulsory schooling could be part of a radical 
perspective for the democratization of education, which would entail ensuring that all children and 
young people enjoyed the right to a public school education.

Keywords: Compulsory pre-schooling. Early childhood education. Democratization of education.

Démocratisation de l’éducation infantile
Les conceptions et politiques em débat

RESUME: CET article discute le caractère obligatoire de la pré-école, instituée par l’amendement consti-
tutionnel nº 59, de 2009, montrant les tensions qu’impliquent la nouvelle tâche, spécialement les risques 
d’approfondissement des inégalités sociales.nous croyons, toutefois, que l’élargissement du caractère 
obligatoire scolaire peut s’inscrire dans une perspective radicale de démocratisation de l’éducation, ce 
qui implique l’apport de ce droit à tous les enfants et les jeunes dans les écoles publiques.

Mots-clés:  Caractère obligatoire de la pré-école. Éducation infantile. Démocratisation de l’éducation.

Democratización de la educación infantil
Las concepciones y políticas en debate

RESUMEN: Este artículo discute la obligatoriedad del preescolar, instituido por la Enmienda Constitu-
cional nº 59, de 2009, mostrando las tensiones que envuelven la nueva tarea, especialmente los riesgos 
de aumento de las desigualdades sociales. Todavía creemos que la ampliación de la obligatoriedad 
escolar puede ser inscrita en una perspectiva radical de democratización de la educación, lo que implica 
el requerimiento de este derecho a todos los niños y jóvenes en escuelas públicas,

Palabras clave: Obligatoriedad del preescolar. Educación infantil. Democratización de la educación.
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Ensino fundamental de nove anos
Velhos e novos problemas?*

Bianca Cristina Correa **

RESUMO: O trabalho discute a implantação da Lei nº 
11.274/06, que instituiu a duração de nove anos para o en-
sino fundamental. Analisa documentos produzidos pelo 
MEC e apresenta resultados de pesquisa empírica, em um 
município do interior de São Paulo, que indicam que, ape-
sar dos objetivos anunciados, a ampliação na duração do 
ensino fundamental não tem representado ganhos na qua-
lidade da educação, uma vez que, aos problemas anterio-
res, ainda não solucionados, somaram-se outros. 

Palavras-chave:  Ensino fundamental de nove anos. Políti-
cas públicas de educação

Introdução

C onforme dados do censo escolar, publicados no sítio eletrônico do Inep, o 
Brasil contava com 6.719.261 matrículas na educação infantil em 2008 e, em 
2009, esse número passou para 6.762.631. No caso específico da pré-escola, 

tínhamos 4.967.525 em 2008, e 4.866.268 no ano seguinte, portanto, uma queda de 
2,0%. Segundo o relatório técnico elaborado pelo MEC/Inep sobre os números do 
censo escolar de 2009, “esta pequena diminuição no número de matrículas está asso-
ciada, provavelmente, à contínua implantação do Ensino Fundamental de nove anos 
[...]” (BRASIL, 2010, p. 10). Ainda segundo essa fonte, em 2008 o Brasil contava com 
32.086.700 matrículas no ensino fundamental (EF), e, em 2009, com 31.705.528. Hou-
ve, assim, uma queda na matrícula de 1,2%. 

*  Parte dos dados aqui apresentados está disponível no sítio eletrônico da Anped (CORREA, 2007, 
2010).

** Doutora em Educação. Professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP). E-mail: <biancacorrea@ffclrp.usp.br>.
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Com relação às taxas de atendimento, em 2008 ainda não havíamos atingido 
100% de atendimento no EF. No caso da educação infantil, se considerarmos a fai-
xa de 0 a 5 anos, esse índice não chegava a 40% naquele ano. Para a faixa dos qua-
tro aos cinco anos esse percentual estava um pouco acima dos 70%.

Os números são importantes para discutirmos a aprovação da lei que instituiu, 
em 2006, o EF com matrícula obrigatória aos seis anos de idade e duração de nove 
anos. Considerando a extensão da escolaridade como algo que, em princípio, po-
deria representar maiores possibilidades de aprendizagem a um contingente sig-
nificativo de crianças brasileiras, faz-se necessário questionar em que medida esse 
acréscimo pode, de fato, lograr tal objetivo. Assim, perguntamos: aumentar em um 
ano a experiência escolar sem alterar as condições objetivas da escola não pode sig-
nificar apenas acrescentar mais do mesmo? Considerando que problemas históri-
cos e já bem conhecidos (GOMES, 2005; PARO, 1995; PATTO, 1996), tais como falta 
de infraestrutura adequada, formação deficitária dos professores, salários baixos, 
que levam esses profissionais a assumir uma carga excessiva de trabalho com dupla 
e até tripla jornada, não foram, ainda, equacionados, o que essa escola pode ofere-
cer a crianças que, agora, iniciam sua jornada um ano mais cedo? Além disso, con-
forme os dados inicialmente apresentados, embora bastante próximos, não atingi-
mos as metas traçadas no Plano Nacional de Educação de 2001, para 2011: 100% de 
atendimento na faixa dos sete aos 14 anos de idade no EF e 80% na faixa dos qua-
tro e cinco anos na pré-escola. 

No intuito de refletir sobre essas questões, apresentamos alguns dados sobre o 
EF de nove anos, analisando a legislação nacional, bem como as orientações emana-
das do MEC para que os sistemas estaduais e municipais instituíssem a nova organi-
zação. Além disso, apresentamos resultados de pesquisa, que vimos realizando, em 
um sistema municipal de educação do interior do estado de São Paulo desde 2008. Os 
resultados obtidos indicam que aqueles problemas históricos sobre os quais nos refe-
rimos anteriormente de fato não foram equacionados e, com a nova organização, no-
vos desafios foram postos aos profissionais da escola, que, uma vez mais, foram pe-
gos de surpresa, sem consulta ou preparação prévia e, ainda, sem as condições ade-
quadas para alcançar os objetivos apresentados tanto no âmbito do MEC quanto no 
da Secretaria Municipal de Educação (SME) à qual estavam vinculados.

Legislação e orientações do MEC

Em maio de 2005, tivemos a aprovação da Lei nº 11.114 (BRASIL, 2005) que al-
terava a LDB (BRASIL, 1996a) no que se referia à idade para ingresso obrigatório 
no EF, passando dos sete para os seis anos. Entretanto, a mesma lei não mencionava 
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a obrigatoriedade de os sistemas organizarem o EF com duração de nove anos, o 
que, na prática, significava não um ganho, mas um prejuízo a boa parte das crian-
ças brasileiras. A medida foi percebida por pesquisadores e outros profissionais da 
área como um retrocesso e como expressão de uma preocupação meramente finan-
ceira por parte do governo. Ao que tudo indicava, a medida visava a regulamentar 
algo que vinha ocorrendo em parte dos sistemas, ou seja, a inclusão de crianças de 
seis anos de idade no EF apenas como meio de se conseguir mais recursos do Fun-
def (BRASIL, 1996b), que subvinculava recursos apenas ao referido nível de ensino. 

Em 2006, contudo, dada a pressão por parte de movimentos organizados em tor-
no do direito à educação, nova medida legal foi sancionada, com uma alteração mais 
ampla da LDB (BRASIL, 1996a), de tal modo que, além da obrigatoriedade do ingres-
so no EF a partir dos seis anos de idade, definiu-se que os sistemas deveriam ampliar 
em mais um ano a duração do EF, prevendo como limite para o ajuste necessário o 
ano de 2010. Assim, pela Lei nº 11.274, de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006a), a reda-
ção do artigo 32 da LDB (BRASIL, 1996a) passou a vigorar da seguinte forma: 

O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 
na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 
formação básica do cidadão, mediante: [...].

Ainda em maio de 2006, o MEC, por meio de sua Secretaria de Educação Bási-
ca, publica o terceiro relatório com orientações para a organização do EF de nove 
anos assim intitulado: “Ampliação do ensino fundamental para nove anos: 3º rela-
tório do programa.” (BRASIL, 2006b).

Do conteúdo desse documento, destacaremos alguns aspectos. Com relação às 
implicações pedagógicas, afirmava-se a necessidade de que houvesse:

[...] com base em estudos e debates no âmbito de cada sistema de ensino, a 
reelaboração da proposta pedagógica das Secretarias de Educação e dos pro-
jetos pedagógicos das escolas, de modo que se assegure às crianças de 6 anos 
de idade seu pleno desenvolvimento em seus aspectos físico, psicológico, in-
telectual, social e cognitivo. (BRASIL, 2006b, p. 9).

Observe-se a preocupação em garantir o que estava contido na LDB (BRASIL, 
1996a) em relação à EI, no que se refere às crianças de seis anos de idade, ou seja, o 
direito a um desenvolvimento integral. Além disso, observa-se uma preocupação 
para que tanto os sistemas, por meio de suas secretarias de educação, quanto as es-
colas reelaborassem seus projetos pedagógicos a fim de atender o objetivo acima 
mencionado; todavia, alertava-se para a necessidade de que tal reelaboração ocor-
resse mediante “estudos e debates”. 

Quanto ao item destinado ao currículo, o documento destacava pontos impor-
tantes. Primeiro, enfatizava que: 
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O primeiro ano do ensino fundamental de nove anos não se destina exclusiva-
mente à alfabetização. [...] É importante que o trabalho pedagógico implemen-
tado possibilite ao aluno o desenvolvimento das diversas expressões e o aces-
so ao conhecimento nas suas diferentes áreas. (BRASIL, 2006b, p. 9).

Em seguida, afirmava que:

Faz-se necessário elaborar uma nova proposta curricular coerente com as es-
pecificidades não só da criança de 6 anos, mas também das demais crianças 
de 7, 8, 9 e 10 anos, que constituem os cinco anos iniciais do ensino fundamen-
tal. (BRASIL, 2006b, p. 9).

Assim, cumpre observar o mérito do documento ao chamar a atenção para o fato 
de que mudanças curriculares são necessárias não apenas em função das crianças de 
seis anos, mas em função do conjunto de crianças que viriam a frequentar o primeiro 
ciclo – os anos iniciais – do EF. 

Considerando que as ações do MEC basicamente se limitaram à produção e dis-
tribuição de documentos com orientações aos sistemas e escolas, vejamos como se 
deu a implantação do EF de nove anos no município paulista em que realizamos a 
pesquisa.

A implantação do EF de nove anos em um município paulista

Aspectos metodológicos

A pesquisa que realizamos em um sistema municipal de educação do interior 
paulista teve início em 2008 e está sendo concluída em 2010. Além da análise docu-
mental em âmbito federal, procedemos à análise dos documentos produzidos local-
mente (resoluções, pautas dos encontros de formação, projeto pedagógico da escola, 
entre outros), entrevistamos funcionárias da SME responsáveis por esse nível de en-
sino e, ainda, realizamos estudo de caso em uma escola de EF. Na escola, entrevista-
mos professoras e equipe técnica. Com relação às crianças, acompanhamos duas tur-
mas em seu ano de ingresso (2008), no segundo (2009) e no terceiro ano (2010), entre-
vistando-as em pequenos grupos e analisando seu desempenho nas avaliações ao fi-
nal de cada ano. Durante o ano de ingresso, acompanhamos as aulas dos dois grupos 
por aproximadamente duas semanas. 

O material coletado é bastante extenso e, neste trabalho, com a finalidade de 
apresentar ao leitor uma experiência em relação aos aspectos que julgamos os mais 
relevantes, realizamos alguns recortes.
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A mudança legal

Em um dos primeiros documentos publicados pelo MEC acerca da ampliação do 
EF afirmava-se que: 

O objetivo de um maior número de anos de ensino obrigatório é assegurar a 
todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, maiores oportu-
nidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla. (BRASIL, 
2004, p. 17).

Na Resolução aprovada pelo Conselho Municipal de Educação (CME) do muni-
cípio1 analisado, encontramos a seguinte caracterização do EF de nove anos:

O ensino fundamental de nove anos é obrigatório no Sistema Municipal de 
Educação de [nome da cidade], com matrícula a partir dos seis anos de idade, 
assegurando a todas as crianças um tempo mais longo de convivência escolar, 
maiores oportunidades de aprendizagem no período de escolarização obriga-
tória e que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, prossigam nos estu-
dos alcançando maior nível de escolaridade. (SME, 2006).

Em ambos os casos, a justificativa mais enfatizada para ampliar em mais um ano 
o EF, no início de sua organização, ou seja, tornando o ingresso obrigatório aos seis 
anos de idade, é um potencial aumento nas oportunidades de aprendizagem para as 
crianças.

A despeito disso e das orientações para que uma reelaboração das propostas pe-
dagógicas fosse feita com base em estudos e envolvendo a todos os profissionais no 
âmbito de cada sistema, a proposta que alterou a organização do EF no município foi 
encaminhada pela SME ao CME, em 2006, aprovada em dezembro desse mesmo ano, 
por meio de Resolução, e, conforme informações obtidas com técnicas da SME e um 
membro do CME, as discussões para a mudança se deram apenas nesses dois fóruns, 
não tendo havido participação de professores ou outros profissionais das escolas, nem 
tampouco de pais e alunos. Em entrevista, uma das técnicas da SME afirmou o seguin-
te ao explicar como foi o processo de decisão pela implantação do EF de nove anos:

O quanto se discutiu essa implantação em termos de rede e tal? Ela foi feita 
depois. Primeiro foram tomadas todas as medidas legais de autorização, de 
discussão interna junto com o CME, com indicação, com construção de delibe-
ração, tudo que era necessário para implantação efetiva, ela foi feita no ano de 
2006. Como desde 2003 essa prática de inclusão dos alunos de seis anos já es-
tava sendo feita, a gente achou que essa seria a melhor saída, porque ele [alu-
no de seis anos] não iria sair, só que você tinha que atender esses alunos den-
tro dessa especificidade e necessidade dele. (SME, 2008).

Observa-se por esse trecho a preocupação em legalizar uma situação que já vi-
nha ocorrendo desde 2003, com o aumento no número de crianças de seis anos no EF, 
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o que se configurava como reflexo do Fundef, como já mencionamos. Quanto à afir-
mada preocupação em “preparar” tudo antes de discutir com a rede, bem como a ne-
cessidade de adequar o trabalho pedagógico às crianças de seis anos que já vinham 
sendo matriculadas, somos levados a crer que, na prática, o que prevaleceu foi apenas 
o ajuste da matrícula aos seis anos, generalizando-a na rede com alterações que, em 
sua maioria, não foram suficientes para garantir ganhos de qualidade aos próprios 
alunos, como usuários do sistema, e aos professores, como trabalhadores mais direta-
mente envolvidos com a ação educativa. Os resultados da pesquisa empírica, assim, 
corroboram aqueles apresentados por Moro (2009), no que se refere à falta de plane-
jamento prévio. Nossos dados ainda confirmam os achados de Moro no que se refe-
re à formação centrada na alfabetização e acontecendo fora do espaço escolar e, ain-
da, à grande expectativa em relação à alfabetização de todas as crianças já no 1º ano 
do EF, como veremos a seguir.

Alfabetização no primeiro ano

Conforme já mencionamos, as orientações do MEC sempre reiteraram a neces-
sidade de uma reorganização geral da escola para que se pudesse implantar com su-
cesso a nova organização do EF. Conforme o documento de 2004, seria essencial que 
o professor estivesse “sintonizado com os aspectos relativos aos cuidados e à educa-
ção dessas crianças [de seis anos de idade]”, que fosse “portador” ou estivesse “re-
ceptivo ao conhecimento das diversas dimensões que as constituem no seu aspec-
to físico, cognitivo-linguístico, emocional, social e afetivo.” (BRASIL, 2004, p. 24-25).

No documento Ensino fundamental de nove anos – orientações para a inclusão da crian-
ça de seis anos de idade (BRASIL, 2006c), encontramos uma explicitação sobre como são 
entendidas as crianças de seis anos e suas “necessidades” e, consequentemente, so-
bre um outro conteúdo a ser considerado pelos professores, conteúdo este que, ainda 
conforme o documento, deveria estar presente nos programas de formação.

[...] este é o momento de recolocarmos no currículo dessa etapa da educação 
básica ‘O brincar como um jeito de ser e estar no mundo’; o brincar como uma 
das prioridades de estudo nos espaços de debate pedagógico, nos programas 
de formação continuada, nos tempos de planejamento; o brincar como uma 
expressão legítima e única da infância; o lúdico como um dos princípios para 
a prática pedagógica [...]. (BRASIL, 2006c, p. 9-10).

Apesar do contido nesses documentos, a SME do município estudado deu início 
às aulas em 2007, sem que os professores soubessem quais seriam as mudanças em 
termos de conteúdo, avaliação, organização do tempo e do espaço, entre outros aspec-
tos do trabalho pedagógico com as turmas de 1º ano. O primeiro encontro com todos 
os professores da rede e a SME aconteceu em fevereiro de 2007 para uma apresentação 
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geral e, a partir de março, teve início um processo de formação continuada que, na-
quele ano, totalizou 17 encontros com professores das turmas de 1º e, em 2008, 13 en-
contros dos quais também participaram os professores das turmas de 2º ano. A análise 
das pautas desses encontros permitiu verificar não apenas as temáticas adotadas, mas 
também as dinâmicas de trabalho e o material teórico utilizado para leitura.

Em 2007, dos 17 encontros realizados seis versaram específica e diretamente so-
bre alfabetização e, indiretamente, o tema foi abordado outras quatro vezes. Mate-
mática foi o segundo tópico mais abordado, sendo tratado diretamente em três en-
contros e indiretamente em outros quatro, durante os quais a alfabetização também 
foi discutida. A arte esteve presente em apenas um encontro, e o brincar, em nenhum 
deles. Já em 2008, o foco incidiu sobre o tema da avaliação, sendo pautado em quatro 
dos 13 encontros. Diretamente, a alfabetização foi o tema principal em três encontros 
e matemática em outros três. Em 2008, o brincar aparece em um encontro voltado à 
discussão do “jogo” como estratégia para o ensino de matemática. 

Confrontando esses dados com a análise das entrevistas e das observações na es-
cola, podemos concluir que a alfabetização foi o objeto principal de discussão, inclu-
sive com a definição de metas a serem alcançadas já ao final do 1º ano. Assim, é com-
preensível que as professoras tenham se sentido tão perdidas ao longo dos três anos 
de implantação da proposta, especialmente durante o primeiro, em 2007. Essa sensa-
ção foi claramente descrita na observação da professora Magali:

Eu senti que em 2007 estava assim meio perdido, todo mundo, tanto é que o 
nosso referencial curricular saiu quase no meio do ano. Então, até lá, a gente 
não sabia o que fazer. Eu tinha a impressão de que eu nunca tinha dado aula! 
Parece que não sabia: não é primeira série e não é pré, então é o quê? (profes-
sora Magali, 2009).

Conforme entendemos, o brincar deveria ter sido objeto de formação, pois, em 
função da faixa etária, embora não apenas por isso, essa é uma atividade fundamen-
tal para as crianças, cuja importância remete ao próprio processo de aprendizagem 
(NASCIMENTO; ARAÚJO; MIGUEIS, 2009). O que observamos durante a perma-
nência em sala de aula foi que as crianças brincam, com ou sem autorização, com ou 
sem uma organização intencional por parte das professoras. Estas, por sua vez, tam-
bém percebem o fato, todavia, não o compreendem integralmente, ora identificando-
o como imaturidade, ora como necessidade “natural”, mas, em todo caso, como algo 
que escapa ao controle e com o que não se sentem inteiramente à vontade para lidar. 
É o que constatamos nas seguintes falas:

A idade que eles vêm é idade pra brincar e eles ficam o tempo todinho na car-
teira sentados! Então, eles brincam com o lápis, eles brincam com a borracha, 
muitos não têm atenção, muitos não se concentram. Por quê? Porque eles não 
estão ainda maduros pra isso. (Professora Andréa, 2009).
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De uns anos pra cá eu achei que ficou um buraco muito grande entre a pré-escola 
e o 1º ano, porque este ano eu trabalhei com 1º e 2º e eu senti uma diferença mui-
to grande, eles vieram sem preparo nenhum, nenhum, nenhum! Eles vieram 
pra brincar! E você tem um programa pra cumprir! (Professora Magali, 2009).

A afirmação dessa professora remete a outras questões que ficaram evidentes ao 
longo da pesquisa. Em primeiro lugar, embora não tenha constado oficialmente da 
formação oferecida pela SME, a brincadeira era referida nos encontros como algo im-
portante que os professores deveriam envolver em seu trabalho, mas, ao mesmo tem-
po, a cobrança por resultados em termos de alfabetização foi se tornando cada vez 
mais presente com o passar do tempo. A professora Magnólia comentou o seguinte, 
quando falávamos sobre a entrevista com as crianças e a falta que estas sentiam das 
brincadeiras:

No começo do ano eu ainda dei mais brincadeiras, mas depois, eu fiquei pen-
sando lááá no alfabético2... ixi, vamos parar com essas brincadeiras, se não não 
vai chegar, não! Porque a cobrança vem! O ano passado [2007], nossa, parecia 
que o 1º ano ia ser um prezão! Aliás, ninguém nem sabia! Mas, logo que che-
gou lá na capacitação, ‘olha, alfabético’, então, o prezão vai parar por aqui, né, 
porque se eu ficar no prezão, aí não vai chegar no Z, né? Porque a cobrança 
existe, né?! (Professora Magnólia, 2008).

A professora se refere à contradição no discurso dos formadores da SME, pois 
se de um lado falavam de uma nova configuração do 1º ano, de outro deixavam claro 
que a meta era fazer com que todos os alunos chegassem à hipótese alfabética da es-
crita. Sobre essa mesma contradição, mas em outro sentido, a professora Magali afir-
ma o seguinte, quando indagada sobre ter havido orientação para que brincassem 
com as crianças:

Elas [formadoras da SME] falavam, mas não era uma coisa que ficava todo 
dia te lembrando. Não era todo encontro que falavam ‘olha, vocês têm que ter 
um horário pra brincar’, porque não tem um espaço... não tem a condição pra 
brincar, então acho que elas também ficavam de mãos amarradas. (Professo-
ra Magali, 2009).

Outro ponto importante na afirmação anterior da professora Magali remete à fal-
ta de interlocução entre a educação infantil e o EF. Observamos que ela critica o fato 
de as crianças só brincarem na pré-escola e chegarem ao 1º ano sem nenhum prepa-
ro. Essa questão é delicada porque, ao contrário de sua percepção, o que estudos, 
tais como os de Oliveira e Ferreira (1989), Kishimoto (2001), Wajskop (2001), Galvão 
(2004) e Campos e Cruz (2006), têm demonstrado é que cada vez menos as crianças 
podem brincar na pré-escola, o que tem sido apontado como um dos problemas mais 
sérios dessa etapa educacional. Além disso, considerando que com a nova organiza-
ção etária da educação brasileira, agora as crianças saem da pré-escola um ano mais 
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cedo, se nada for feito, teremos crianças cada vez mais novas com o seu direito a brin-
car desrespeitado. O que concluímos sobre esse aspecto, no caso da escola que acom-
panhamos, é que as professoras não sabiam como proceder com os alunos e, mesmo 
sentindo a necessidade que eles tinham de brincar, os espaços e materiais disponí-
veis não existiam ou eram muito restritos e, dada a falta de formação específica e à 
cobrança por resultados, elas não conseguiam vislumbrar meios de garantir o direito 
à brincadeira sem prejuízos para a aprendizagem. Assim, brincar seria um impediti-
vo à aprendizagem, especialmente da escrita e da leitura.

Mudar a forma, não o conteúdo

No Referencial Curricular elaborado no âmbito do município, com vistas à alte-
ração na organização do EF, encontramos a explicitação de “áreas” de conhecimen-
tos, com seus objetivos gerais e específicos a serem alcançados ao final do 1º e do 2º 
ano. As “áreas” são as seguintes: língua e linguagem; raciocínio lógico-matemático; 
sócio-histórica e cultural; natureza, ambiente e o próprio corpo; arte e movimento. 
Observando essa nomenclatura e analisando a carga horária de cada uma dessas áre-
as, podemos concluir que se trata apenas da definição de novos nomes para algo que 
já existia, senão vejamos o quadro abaixo com dados retirados do projeto pedagógi-
co da escola em que se realizou a pesquisa e que, conforme informado por seus coor-
denadores, sempre seguiu as orientações da SME, de modo a podermos afirmar que 
o seu conteúdo expressava a realidade de toda a rede municipal:

Quadro 1 – Referencial curricular para o EF de 9 anos do município 
pesquisado

Estrutura curricular 
EF de oito anos 

(até 2006)

Estrutura curricular 
EF de nove anos 
(a partir de 2007)

Aulas 
semanais 
 1ª série 

Aulas 
semanais 

1º ano

Língua portuguesa Língua e linguagem 7 7

Matemática Raciocínio lógico matemático 7 7

Ciências físicas e 
biológicas

Natureza, ambiente e o próprio 
corpo 

2 2

História
Sócio-histórica e cultural

2
4

Geografia 2

Arte
Arte e movimento

2
5

Educação física 3

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa (ver Nota 1).
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Durante as entrevistas, tanto o pessoal da SME quanto as professoras e equipe co-
ordenadora da escola foram unânimes em afirmar que houve discussão em torno des-
se documento, até que ele chegasse à sua forma final, em meados de 2007, ano de im-
plantação do novo sistema. Entretanto, todos também afirmaram que a discussão se 
deu a partir de um texto base que foi organizado pela SME e que não houve alterações 
significativas em seu conteúdo após a participação dos professores de 1º ano, os úni-
cos envolvidos no processo durante essa fase inicial. Na prática, o que constatamos 
durante o período de observação na escola, bem como com a análise das entrevistas, 
é que as “experiências escolares” e as “relações sociais” (MOREIRA; CANDAU, 2007, 
p. 18) desenvolvidas no cotidiano escolar após a implantação do novo referencial cur-
ricular não foram alteradas, já que as condições objetivas não foram garantidas. O que 
se observou foi a predominância de conteúdos relacionados à alfabetização e, secun-
dariamente, à matemática, ficando as demais áreas sem um trabalho sistemático. 

Avaliação para quê?

Neste tópico, recorremos mais uma vez aos documentos do MEC para evidenciar 
a distância existente entre os princípios ali presentes e a realidade do sistema munici-
pal que acompanhamos. Quanto à avaliação, selecionamos o seguinte:

[...] faz-se necessário assumir como princípio que a escola deva assegurar apren-
dizagem de qualidade a todos; assumir a avaliação como princípio processual, 
diagnóstico, participativo, formativo, com o objetivo de redimensionar a ação 
pedagógica; elaborar instrumentos e procedimentos de observação, de registro 
e de reflexão constante do processo de ensino-aprendizagem; romper com a prá-
tica tradicional de avaliação limitada a resultados finais traduzidos em notas; e 
romper, também, com o caráter meramente classificatório. (BRASIL, 2006b, p. 10).

Em 2007, além de um novo referencial curricular para o EF, a SME elaborou fi-
chas de acompanhamento individual dos alunos. Nelas, encontramos um total de cin-
co áreas, 17 tópicos e 95 aspectos a serem observados no conjunto das áreas. 

Na percepção de três das professoras entrevistadas, a ficha é muito extensa, com 
um nível de detalhamento que, além de tomar tempo demais para o preenchimento, não 
condiz com a realidade do trabalho realizado. A fala de uma delas é bastante ilustrativa:

Agora, uma coisa assim, absuurrrda, é a ficha de avaliação! É uma coisa invi-
ável. Todo mundo já deu sugestões pra sintetizar, porque aquilo é... Ela não é 
prática, nem pra nós nem para os pais! A impressão que eu tenho é que é um 
trabalho inútil, em vão, e isso dói, sabe, isso dói. (Professora Magali, 2009).

Para uma das professoras, a ficha trouxe benefícios:

Apesar da ficha ser muito chata (rs), ela tem muitos detalhes, muitas coisas... 
mas, eu não preciso atribuir uma menção para a criança, eu achei que é mais 
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fácil lidar com essa ficha do que com a menção. Dá para você colocar aquilo 
que você observou da criança. (Professora Alice, 2008).

Verificamos, pelo conteúdo da ficha e pelo seu preenchimento ao longo de dois 
anos, que a alfabetização é privilegiada, o que era de se esperar, uma vez que, como 
demonstramos, esse tem sido o foco da formação e das cobranças por parte da SME. 
Assim, na área “língua e linguagem”, além do detalhamento sobre diversas capacida-
des a serem observadas, há um quadro específico em que as professoras devem infor-
mar o “nível” de aprendizagem da escrita, classificando as crianças em pré-silábicos, 
silábicos, silábico-alfabéticos e alfabéticos, e o nível de aprendizagem da leitura (não 
reconhece letras e sílabas; reconhece letras e sílabas isoladamente; lê sílabas simples; lê 
sílabas compostas; lê textos sem entendimento; lê textos com entendimento). Para pre-
encher as fichas, as professoras afirmaram realizar avaliações contínuas, e, para o caso 
da escrita e da leitura, realizam “sondagens” periódicas a fim de observar os avanços 
entre as crianças. Embora os limites deste trabalho não nos permitam uma reflexão de-
talhada sobre essa opção metodológica, vale ressaltar o quanto essas “sondagens” se 
tornaram processos mecânicos, que, sem um conhecimento profundo sobre a própria 
teoria que embasa a prática, acaba se tornando, no mais das vezes, um instrumento de 
mera classificação dos alunos. 

Apesar dos possíveis equívocos, o trabalho realizado exige tempo e dedicação. 
Mas, ainda assim, a SME manteve o seu sistema de avaliação externa que se iniciara 
antes do EF de nove anos. Observamos, assim, certa incoerência entre as orientações 
oferecidas aos professores, o conteúdo das fichas de avaliação e aquele solicitado nas 
provas da avaliação externa. O comentário da professora Magali sobre as provas sin-
tetiza bem parte dessa incoerência:

Ela tá mais para o tradicional do que para o construtivismo da ficha! Ela é uma 
avaliação praticamente tradicional. Eles dão ‘problema’ como dava antigamen-
te! Então, quer que a gente modernize o trabalho, mas, o pedido na prova é 
uma conta!? (Professora Magali, 2009).

O que nos chamou atenção, ainda, foi que apesar desses problemas e das críti-
cas por parte da escola, as professoras assumiram, de modo aparentemente parado-
xal, uma posição de aprovação em relação à avaliação externa, como se pode consta-
tar na fala de duas delas:

Esse resultado aí... ah, eu fiquei feliz do resultado que eu tive com a minha 
turma sim! Pela quantidade que chegou no nível alfabético. (Professora Ali-
ce, 2008).

A avaliação deles é mais prática, porque você tem números na mão, e a nossa 
ficha não! Ela não tem essa praticidade. (Professora Magali, 2009).
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Embora nesse sistema de ensino não haja prêmios em função dos resultados e só 
sejam divulgados na própria escola, não havendo, pois, ranqueamento explícito, a “ló-
gica” da diferenciação entre as escolas está presente. Rede relativamente pequena, em 
pouco tempo todos ficam sabendo dos resultados de todas as escolas. Não observamos, 
como em Carvalho (2001), práticas de exclusão de alunos, mas, sim, a disseminação e o 
reforço da lógica segundo a qual a responsabilidade por aquilo que seria um “bom” re-
sultado é do professor e do aluno. 

As promessas não cumpridas

Tomando mais uma vez como referência as orientações do MEC para a implanta-
ção do EF de nove anos, em documento de 2006 encontramos que: 

[...] os espaços educativos, os materiais didáticos, o mobiliário e os equipamen-
tos precisam ser repensados para atender às crianças com essa nova faixa etária 
no ensino fundamental, bem como à infância que já estava nessa etapa de ensi-
no com oito anos de duração. (BRASIL, 2006c, p. 8).

Já na Resolução do município, encontramos o seguinte acerca do espaço físico e 
dos recursos materiais:

O ensino fundamental de nove anos deverá ser desenvolvido como processo de 
aprendizagem, respeitando o desenvolvimento das crianças, com disponibili-
dade de espaços, brinquedos, materiais didáticos e equipamentos que configu-
rem um ambiente compatível com o desenvolvimento da criança de seis anos 
de idade. (SME, 2006).

Apesar dessas afirmações sobre o que seriam necessidades específicas das crianças e 
diretamente relacionadas à garantia de uma melhor aprendizagem, o que o governo mu-
nicipal efetivamente realizou foi a aquisição de carteiras em tamanho menor do que o pa-
drão, as quais só chegaram às escolas no início de 2008, e de jogos pedagógicos tais como 
dominós, cruzadinhas, quebra-cabeças de letras e afins, distribuídos em meados de 2008. 

As escolas, ademais, não passaram por reformas com o objetivo de adaptar sua es-
trutura para receber crianças mais novas. Assim, não causa estranheza que durante as 
entrevistas, quando estimuladas a falarem sobre o que menos gostavam na escola, as 
crianças tenham sido unânimes referindo-se ao recreio, que ocorre em um pátio cober-
to e em dois corredores estreitos: “os meninos grandes batem”, “todo mundo corre e 
a gente cai”. O recreio, que poderia ser uma alternativa para garantir o direito a brin-
car, transforma-se, para as crianças menores, em momento de tensão. Há inspetores de 
alunos, mas eles não foram formados para organizar brincadeiras; não há brinquedos, 
apenas um grande vão livre que serve como estímulo ao “movimento” de uns e ao afu-
gentamento de outros.



Ensino fundamental de nove anos: velhos e novos problemas?

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 4, n. 7, p. 313-328, jul./dez. 2010. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 325

Como investimento, houve, ainda, a contratação de um professor assistente para 
atuar junto a duas ou três turmas de 1º e 2º anos, a depender do tamanho da escola. A 
avaliação por parte das professoras foi, no geral, bastante positiva, uma vez que isso 
possibilitou dividir a sala, em alguns momentos, para que elas se dedicassem a alunos 
que julgavam com necessidade de uma atenção mais individual, por exemplo. Mas, 
também, sobressaiu a percepção de que sem um projeto definido para a ação desse as-
sistente, a organização do trabalho, que deveria ser coletivo, ficava prejudicada, tudo 
dependendo das características pessoais da professora que assumia a função. A pre-
sença da assistente também foi percebida como positiva porque, embora definido em 
Resolução, o número máximo de 25 alunos nas turmas do 1º ao 3º anos não vem sendo 
respeitado, chegando-se, em alguns casos, a mais de 30.

Considerações finais

O que pudemos observar no processo de implantação do EF de nove anos no 
município evidencia que seguimos com a adoção de novas políticas, sem a devida 
consideração aos problemas crônicos que nossa escola brasileira enfrenta, desde lon-
ga data. Indagamos no início deste artigo se, sem alterar a estrutura da escola que te-
mos, não estaríamos apenas acrescentando mais do mesmo ao aumentar em um ano 
a duração do EF. A análise dos dados nos informa, infelizmente, que parece o que 
vem ocorrendo, além de novos desafios que agora se apresentam, como o de um pro-
jeto pedagógico e de práticas que considerem as peculiaridades da criança de seis 
anos.

Se, como princípio, não podemos discordar da ideia de que um ano mais de es-
colaridade poderia beneficiar um número significativo de crianças que não estariam 
tendo acesso à escola, a questão é um tanto mais complexa. A Lei nº 11.274/06 (BRA-
SIL, 2006a) estipulou como prazo o ano de 2010 para que os sistemas se ajustassem, 
mas, como no caso do município analisado, muitos outros implantaram o EF de ime-
diato, sem ajustes prévios, sem preparação de sua rede física e sem formação ou qual-
quer outro tipo de discussão com seus profissionais. Sendo assim, como esperar que 
mudanças na qualidade da educação oferecida possam ocorrer?

Recebido e aprovado em dezembro 2010.
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Notas

1 Para manter o anonimato das informações obtidas, não será divulgado o nome do município. Por isso 
não constará nas Referências os documentos da Secretaria Municipal de Educação citados neste artigo.

2 A respeito das “hipóteses” ou “fases” da escrita conforme o modelo seguido no município, ver Ferrei-
ro e Teberosky (1986), e, para uma crítica a essa linha, Bosco (2002).
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A nine-year primary education
Old problems and new?

ABSTRACT: This paper discusses the implementation of Law 11.274/06, which established a period 
of nine years for primary education. It analyzes documents produced by the Ministry for Education 
and presents the results of empirical research carried out in a municipality in upstate São Paulo. These 
results indicate that, despite the declared aims, the extension of primary schooling has not improved 
the quality of education, because other problems have been added to already existing unresolved ones.

Keywords: Nine-year primary schooling. Public educational policies.

Enseignement fondamental de neuf ans 
Vieux et nouveaux problèmes?

RESUME: Le travail discute la mise em place de la Loi nº 11.274/06, qui institue et La durée de neuf ans 
pour l’enseignement fondamental. Il analyse des documents produits par le MEC et presente des résul-
tats de recherches empiriques, dans une municipalité de l’intérieur de São Paulo, qui indique que, mal-
gré les objectifs annoncés, l’élargissement de La durée de l’enseignement fondamental n’a pas representé 
de gains dans la qualité de l’éducation, puisque, aux problèmes antérieurs pas encore réglés, viennent 
s’en ajouter d’autres.

Mots-clés: Enseignement fondamental de neuf ans. Politiques publiques d’éducation.

Enseñanza primaria de nueve años
¿Viejos y nuevos problemas?

RESUMEN: El trabajo discute la implantación de la Ley nº 11.274/06, que instituyó la duración de nueve 
años para la enseñanza primaria. También analiza documentos producidos por el Ministerio de Edu-
cación (MEC) y presenta resultados de investigación empírica, en un municipio del interior del estado 
de São Paulo. Dichos resultados indican que a pesar de los objetivos anunciados, la ampliación en la 
duración de la enseñanza primaria no ha representado logros en la calidad de la educación, una vez que, 
a los problemas anteriores, todavía no solucionados, se sumaron otros. 

Palabras clave: Enseñanza primaria de nueve años. Políticas públicas de educación.
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O ensino fundamental de nove anos
Desafios à formação de professores 

Zenilde Durli*

Marilda Pasqual Schneider**

RESUMO: O artigo desenvolve uma reflexão sobre a am-
pliação da escolaridade obrigatória, mostrando as difi-
culdades enfrentadas por um conjunto de municípios da 
mesorregião oeste do estado de Santa Catarina na ade-
quação ao ingresso da criança no ensino fundamental de 
nove anos (EF9A). Assinala alguns desafios à formação dos 
professores num cenário marcado por políticas que, de 
um lado, apontam o professor como artífice das mudanças 
educacionais e, de outro, o desqualificam, ao excluírem-no 
do processo de construção de uma proposta que ele deverá 
materializar na sua prática cotidiana.

Palavras-chave:  Ensino fundamental de nove anos. Forma-
ção de professores. 

Introdução

M uito se tem falado atualmente em qualidade educacional. O tema emer-
ge como um desafio e um dos grandes dilemas da educação brasileira 
(GOUVÊA, 2000). Embora na última década tenha havido queda nos 

números que indicam a baixa qualidade da educação no País, ainda temos 10% de 
analfabetos, um dos indícios do nosso atraso educacional. Dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios (PNAD) apontavam, em 2008, 14,1 milhões de brasi-
leiros com idade acima de 15 anos sem saber ler, escrever ou fazer operações aritmé-
ticas básicas (IBGE, 2009). 
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**  Doutora em Educação. Professora da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc).
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A evidência desse cenário tem sido um dos motivos alegados pelo governo fede-
ral para justificar a promulgação, em 06 de fevereiro de 2006, da Lei nº 11.274, que ins-
tituiu o ensino fundamental de nove anos (EF9A) no território nacional. Segundo da-
dos do Ministério da Educação (MEC/INEP), o EF9A emerge como resposta à necessi-
dade de melhoria deste nível de escolaridade, considerando a posição indesejável que o 
Brasil ocupa na classificação organizada pelo Programa Internacional de Avaliação Es-
colar (Pisa) - 49o lugar em leitura, entre os 56 países avaliados pelo Programa, em 2006 
(BRASIL, 2006b).

A despeito de haver indicações para a antecipação da idade na alfabetização da 
criança e a obrigatoriedade do tempo de escolarização básica muito antes da aprova-
ção da Lei, incontestavelmente, a implantação do EF9A ocorreu sem um debate ante-
rior, que preparasse a comunidade escolar para as mudanças. 

A forma abrupta com que a Lei chegou a algumas escolas e redes de ensino gerou 
inquietações e ansiedade entre professores, que não se reconheceram como sujeitos de 
uma mudança capaz de produzir avanços nas condições de melhoria do processo en-
sino-aprendizagem. A ampliação do ensino fundamental veio de fora para dentro do 
ambiente escolar, desqualificando o professor da capacidade de compreensão de sua 
prática cotidiana e, em certa medida, produzindo estranhamento acerca de uma pro-
posta na qual se espera que ele seja o protagonista. 

É nesse contexto que o estudo se encontra inserido. Considerando a identificação 
do professor com as mudanças em curso como um dos fatores implicados nas condi-
ções de concretização das intencionalidades anunciadas em termos da qualidade edu-
cacional, temos por objetivo promover reflexão acerca do desafio em que se constitui 
a formação dos professores, especialmente a continuada, em um cenário de mudanças 
estruturais e didático-pedagógicas requeridas pelo ensino fundamental, com a amplia-
ção do tempo de duração da escolarização obrigatória. 

Para dar conta da tarefa de explicitação do contexto em que emergem as reflexões 
aqui propostas, tomamos como basilares os resultados de uma investigação produzida 
no ano de 2008, a partir da qual foram levantados dados referentes aos impactos da im-
plantação do EF9A em escolas de redes públicas de ensino, em municípios situados na 
mesorregião oeste do estado de Santa Catarina. 

À luz dos dados obtidos, inicialmente são deslindadas as dificuldades e dilemas en-
frentados pelos sistemas de ensino e por escolas públicas da região, na adequação à Lei 
nº 11.274/2006. Compõem esse cenário aspectos didático-pedagógicos do processo de 
implantação, especialmente relacionados com: a data de corte para o ingresso das crian-
ças no primeiro ano; a nomenclatura para as classes; a proposta curricular para os nove 
anos de escolarização. Considerando-as como aspectos circunstanciados à formação de 
professores, na segunda parte do texto são explicitadas as iniciativas das escolas e re-
des do corpus para a preparação desses profissionais nas questões implicadas no EF9A. 
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Diante de um contexto marcado por políticas que, de um lado, apontam o docen-
te como artífice das mudanças educacionais e, de outro, o desqualificam, ao excluírem-
no do processo de elaboração das propostas que deverá materializar na sua prática co-
tidiana, a conquista do protagonismo docente nos parece ser um dos desafios mais con-
tumazes à reforma no ensino fundamental.

Dilemas na implantação do EF9A

Dados obtidos em pesquisa realizada junto a um conjunto de municípios situa-
dos na mesorregião oeste do estado de Santa Catarina evidenciam que, apesar de a 
implantação do EF9A ter ocorrido quase que imediatamente à aprovação da Lei nº 
11.274/2006 (nos quatro municípios investigados a implantação do EF9A, em 2007), 
isso não pode ser entendido como um fato decorrente da aceitação passiva dos en-
volvidos na reforma. Depoimentos de gestores denunciam: “A implantação do ensi-
no fundamental de nove anos antes da definição do currículo foi um aspecto negati-
vo”; “Há muita insegurança dos professores quanto aos resultados finais dessa am-
pliação”. 

Logicamente, esses depoimentos evidenciam o caráter emblemático com que a 
Lei do EF9A chegou às escolas e redes, contrariando alguns discursos governamen-
tais que apregoam em favor dos professores serem artífices das reformas educacio-
nais em curso. Sem tempo para discutir adequadamente as mudanças, que ocorriam 
de fora para dentro das escolas, muitos professores viram-se sem saber o que fazer 
com os alunos que estavam diante deles no primeiro dia de aula, após a implantação 
da referida lei. 

Um dos pontos mais conflituosos e polêmicos enfrentados inicialmente pelas es-
colas foi o da data de corte para o ingresso das crianças. O conflito deu-se em função 
de interpretações díspares em relação à letra da Lei, que não deixava devidamente 
explicitada essa questão. Por consequência das interpretações dúbias, procedimen-
tos diferenciados foram adotados pelas escolas, redes e sistemas, gerando contendas 
entre pais, professores e gestores e provocando migração de alunos entre escolas de 
redes diferentes, no anseio de inserir as crianças o mais cedo possível no ensino fun-
damental.

Ironicamente, ainda em 2010, quando se esgota o prazo para a adequação à obri-
gatoriedade dos nove anos de ensino fundamental, a questão da idade de corte para o 
ingresso não está resolvida. Somente neste ano, duas resoluções, a CNE/CEB no 1, de 
14 de janeiro de 2010, e a CNE/CEB no 6, de 20 de outubro de 2010, tentaram pôr um 
ponto final na questão. A última resolução determina que, para o ingresso no ensino 
fundamental, a criança deverá ter seis anos completos até 31 de março do ano em que 
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ocorrer a matrícula. Em caráter de excepcionalidade, admite que as crianças de cinco 
anos de idade já matriculadas e frequentando por mais de dois anos a pré-escola pos-
sam, no ano de 2011, prosseguir seus estudos no ensino fundamental. 

Outra contenda referiu-se à nomenclatura para as classes, que poderia seguir a 
denominação de “ano”, primeiro ano, segundo ano, e, assim, sucessivamente, ou de 
“série”, primeira série, segunda, série, e assim por diante. Também nesse caso foram 
observados procedimentos díspares entre escolas de diferentes redes, em uma mes-
ma localidade. Por determinação da própria Secretaria de Educação do Estado de 
Santa Catarina, nas escolas da rede estadual foi adotada a denominação “série”, ain-
da que essa definição, inicialmente, não tenha sido unânime entre as escolas da mes-
ma rede. Já nas escolas municipais, a nomenclatura preferencialmente adotada foi a 
de “ano”. Embora as denominações não contenham diferenças substantivas, acabam 
por denunciar o caráter ambíguo das determinações e orientações emanadas do Es-
tado.

Não obstante os dilemas apontados, talvez o que maior impacto pode trazer ao 
processo de implantação do EF9A é o que demarca a necessidade de mudanças cur-
riculares. Neste aspecto, as interrogações mais recorrentes dizem respeito à definição 
do conteúdo para as classes que agora adentram ao ensino fundamental. As pergun-
tas mais frequentes entre professores e gestores giram em torno da questão: o conte-
údo do 1o ano do ensino fundamental de nove anos deve ser aquele que era pratica-
do no último ano da educação infantil ou o do 1o ano do ensino fundamental de oito 
anos? Percebe-se que as dúvidas referem-se à compreensão sobre o significado con-
textual de tais mudanças.

A falta de compreensão acerca das mudanças necessárias pode ser atribuída a 
dois fatores em especial. O primeiro deles refere-se à forma pela qual a política de 
ampliação da escolaridade obrigatória chegou aos professores. O foco da reforma no 
primeiro ano/série, caracterizado, em certa medida, pela difusão de orientações ema-
nadas do Ministério da Educação, conferiu à proposta curricular um caráter conser-
vador e circunstancial. 

Gestores e professores foram levados a interpretar os conteúdos a serem traba-
lhados no primeiro ano/série do EF9A, pelo menos num primeiro momento, dentro 
da mesma lógica do EF8A. Esse fator teve como consequência a inobservância da di-
nâmica processual na qual a ampliação da escolarização deveria se fundamentar. A 
implantação da política ocorreu, então, sem uma proposta orgânica de currículo para 
o EF9A.

O segundo fator a que se atribui a dissonância nas mudanças promovidas emer-
ge da alegação de que as crianças que agora entram no ensino fundamental são as 
mesmas que frequentavam a educação infantil. Se na educação infantil não havia a 
obrigatoriedade de um trabalho sistematizado com os conhecimentos historicamente 
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acumulados, por que agora há? Esses e outros questionamentos põem o tema do con-
teúdo como um dos mais significativos dentre as preocupações dos docentes.

No quadro das dificuldades, merece destaque, ainda, a construção de uma pro-
posta pedagógica capaz de estabelecer, com clareza, os parâmetros de ingresso da 
criança na escola. De igual forma, a definição de um corpo de conhecimentos que, em 
conformidade à aprendizagem e desenvolvimento das crianças e ao conjunto de ati-
vidades e ações, dê conta de proporcionar um currículo não só para os dois primeiros 
anos/séries, mas para todo o ensino fundamental. Se entendermos que não há ruptu-
ra na infância no momento em que a criança passa da educação infantil para os anos 
iniciais do ensino fundamental, então a articulação didática entre a proposta pedagó-
gica de ambas as etapas constitui-se em desafio a ser enfrentado. 

De acordo com Cuberes (1999, p. 22), uma didática da articulação traduz-se nos 
projetos pedagógicos institucionais, que incluem “os tempos, os espaços e os agru-
pamentos, as concepções teóricas; as orientações filosóficas e ideológicas que preten-
dem uma formação no pensamento autônomo, crítico, que demanda toda proposta 
democrática.” Uma proposta democrática comprometida com tal articulação se cons-
trói com e pela participação da comunidade escolar em sintonia, especialmente, com 
o corpo docente e o seu conhecimento acerca do contexto de atuação.

A construção de um projeto concebido pelo princípio da articulação entre as eta-
pas de escolarização pressupõe, então, a participação efetiva dos professores na de-
finição de todas as dimensões curriculares. Se, de um lado, uma proposta curricular 
construída pelos técnicos e especialistas pode se distanciar da realidade, excluindo 
conhecimentos contextuais inerentes ao fazer do professor, por outro, ainda está em 
aberto a concretização de uma mudança efetiva que dê conta da articulação entre as 
diferentes etapas de escolarização.

Na rede estadual de Santa Catarina, por exemplo, as orientações e determina-
ções curriculares têm sido produzidas, em geral, pelos técnicos das gerências regio-
nais e da Secretaria de Estado da Educação. Na rede municipal, o que se observa são 
movimentos de reorganização do currículo das duas primeiras séries, mas desarticu-
lados dos demais anos/séries e também da educação infantil.

O cenário apresentado ratifica nossas desconfianças: as dificuldades encontra-
das pelas redes de ensino são fruto da forma abrupta com que a determinação da am-
pliação do ensino fundamental chegou às escolas e aos municípios. Não houve tem-
po hábil para o planejamento adequado, envolvendo professores, gestores e pais em 
uma proposta coerentemente pensada para o enfrentamento das dificuldades advin-
das de mudanças no ensino fundamental.
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Formação continuada de professores

Os dados da pesquisa realizada nas escolas das redes estadual e municipais do 
meio oeste catarinense evidenciaram elementos que põem a formação continuada 
como um dos desafios a serem enfrentados na ampliação da escolaridade obrigató-
ria. Os gestores apontam a “pouca orientação, informação e preparação pedagógi-
ca”; “não aceitação por parte de alguns professores”; “troca de professores”; “prepa-
ro dos professores” como problemas enfrentados no processo de transição do AF8A 
para o nove anos. Esses elementos são indicativos da falta de atenção, por parte do 
poder público, aos desafios pedagógicos implicados na reforma, em relação à forma-
ção dos professores . 

Quanto à formação dos professores para o primeiro ano/série, os dados coleta-
dos mostram que, nos municípios investigados, 92,75% dos selecionados para atuar 
no primeiro ano do EF9A possuíam graduação na área da educação. Logo, a forma-
ção inicial dos professores não se configurou como problema à implantação da Lei. 
Considerando as medidas adotadas pelas entidades pesquisadas, verificamos que o 
foco concentrou-se, justamente, na formação continuada. 

A pesquisa revela que cerca de 50% dos professores da rede estadual participa-
ram de atividades formativas, com o objetivo de discutir questões ligadas ao proces-
so de implantação do EF9A. Nas escolas das redes municipais o índice foi bem me-
nor. Sabendo que, pelo processo de descentralização, ainda em curso, no qual a res-
ponsabilidade pela educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental desá-
gua nos municípios1 e, portanto, nas redes municipais, essa constatação é motivo de 
análise cautelosa.

Em relação à forma de organização das iniciativas de formação continuada, da-
dos coletados na pesquisa evidenciam a realização de encontros de estudos, capaci-
tações, orientações, leitura, seminários, cursos e debates como estratégias adotadas. 
As escolas denunciam, no entanto, que as iniciativas foram pontuais e localizadas, 
destinando-se ora a dirimir dúvidas sobre a data de corte para o ingresso das crian-
ças, ora a decidir sobre qual conteúdo os professores do primeiro ano/série deveriam 
adotar. Restringiram-se, portanto, ao grupo de professores da própria escola e, não 
raras vezes, somente àqueles que atuariam no primeiro ano/série. O conjunto de pro-
fessores do ensino fundamental praticamente passou ao largo dessa discussão. Com 
menor frequência, ainda, foram incluídos nos círculos de debates aqueles que atuam 
na educação infantil.

Considerando os resultados da pesquisa e estudos já desenvolvidos sobre as 
políticas de ampliação da escolaridade obrigatória nos âmbitos de sua influência, 
produção e aplicação (SCHNEIDER; DURLI, 2009), constata-se, como um dos pro-
blemas fundantes da adequação ao EF9A, a ausência de um plano de formação dos 
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professores que pudesse constituir-se em processo com finalidade de ampla dis-
cussão dos envolvidos. Para ser efetivo, esse planejamento teria de prever as condi-
ções objetivas pelas quais a formação se daria, o que implicaria, inicialmente, pro-
vimento das condições financeiras necessárias à realização de iniciativas; favoreci-
mento da participação dos professores em eventos de formação em serviço; e ela-
boração articulada de uma proposta didático-pedagógica que pudesse sinalizar o 
“que”, “como”, “quando” e porque” esse processo iria ocorrer.

Estudos realizados em vários países nas últimas décadas revelam que os programas 
de formação, realizados com a participação dos professores na sua planificação e de-
senvolvimento, tendem a ser mais eficazes que aqueles em que os professores envolvi-
dos não são convidados a participar de sua construção (RODRIGUES; ESTEVES, 1993). 

Lamentavelmente, a necessidade de formação continuada no processo de amplia-
ção da escolaridade obrigatória não foi devidamente tratada, pois estudos realizados 
por Schneider e Durli (2009) demonstram que o Brasil estava comprometido com a am-
pliação do tempo da escolaridade obrigatória desde o lançamento do Projeto Principal 
de Educação na América Latina e no Caribe, ainda nos idos dos anos de 1980. Teria ha-
vido, portanto, tempo suficiente para que a formação fosse, também, objeto de atenção 
da política. 

 A ausência de um processo de formação adequado, envolvendo estudos que con-
templassem tanto os aspectos legais quanto os didático-pedagógicos dessa reforma, 
culminou na falta de compreensão de alguns professores sobre os procedimentos a se-
rem adotados na implementação do EF9A. A política de ampliação do ensino funda-
mental não assegurou, portanto, o processo formativo nem dos professores que atuam 
na educação infantil nem daqueles que atuam nos anos iniciais. 

Na atualidade, as iniciativas de formação dos profissionais da educação advogam 
a necessidade de uma profunda reforma, apontando um profissional ideal que, na re-
alidade, não existe. Ainda que evoquem a necessidade desse professor, não são efeti-
vadas medidas capazes de realizar tal intento. O equívoco maior reside na acepção de 
que a mudança educativa pode ser obtida pelo esforço rápido e curto e que pode ser 
simplesmente decretada. As políticas não concebem a mudança educativa como resul-
tante de um processo de longo prazo, que exige esforços políticos, pedagógicos e ma-
teriais num contexto estrutural.

Embora o discurso político afiance que a ampliação da escolaridade poderá resol-
ver o problema da tão decantada qualidade, especialmente na alfabetização, os desa-
fios para a universalização de uma educação de qualidade são muitos e ultrapassam 
aqueles apontados nos documentos oficiais. Dentre eles, destacamos a necessidade de 
construção de uma proposta curricular que atenda às necessidades da faixa etária dos 
seis e sete anos, ou seja, das crianças que estarão cursando os dois primeiros anos/sé-
ries do EF9A. 
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Na construção dessa proposta, a formação continuada dos professores assume 
centralidade, por responder a uma questão mal resolvida no ensino fundamental de 
oito anos, qual seja, a de que os índices de repetência e fracasso escolar eram/são bas-
tante elevados e muitas crianças progrediam até a quarta série sem saber ler e escre-
ver. No contexto dessa problemática estão refletidas, também, questões atinentes aos 
conteúdos escolares e às metodologias utilizadas na prática dos professores que atu-
avam/atuam nessas classes. 

Levantados esses elementos questionamos: A ampliação de um ano na escolari-
dade obrigatória resolverá a questão da qualidade do ensino? Entendemos que, sem 
um processo de formação continuada adequadamente planejado, que tome como 
foco o currículo escolar, especialmente nas dimensões do conteúdo, das metodolo-
gias de ensino e do espaço pedagógico no qual as atividades de ensino-aprendiza-
gem são/serão desenvolvidas, a ampliação está fadada a repetir os mesmos proble-
mas historicamente vivenciados no ensino fundamental de oito anos.

Consideramos que o processo de construção de uma proposta de formação con-
tinuada, deverá levar em conta alguns aspectos fundamentais:

a. O diálogo com o currículo praticado na educação infantil e com os seus profes-
sores, uma vez que as experiências educativas com crianças dessa faixa etária 
se concentraram, até a implantação do EF9A, nessa etapa da educação básica. 

b. O diálogo com o currículo praticado na primeira série do ensino fundamental 
de oito anos, bem como com os seus professores.

c. O diálogo entre todos os professores dos anos iniciais do EF9A na planifica-
ção de uma proposta didática e, na sequência, destes com os professores dos 
anos finais.

Pensar uma mudança pedagógica que vise à melhoria das condições de ensino 
requer uma escola comprometida com a produção de saberes e com uma proposta re-
almente transformadora. O que nem sempre é possível diante dos inúmeros desafios 
e das imensas dificuldades a que a escola se vê submetida nos tempos atuais. A escas-
sez de recursos e a perspectiva de autogestão sem condições necessárias para o de-
senvolvimento de proposições adequadas à identidade do aluno na faixa etária dos 
seis aos 14 anos trazem incertezas quanto à eficácia da nova Lei.

Conforme frisamos, dentre os desafios necessários está a promoção de espaços 
amplos de discussão sobre a função da educação escolarizada no processo de forma-
ção do sujeito e os conhecimentos necessários a esse sujeito. Ainda, estudos concernen-
tes à base curricular, considerando as condições e a idade da criança que adentra ao en-
sino fundamental com seis anos. Certamente, o enfrentamento dessas questões tem a 
ver com a não subsunção dos aspectos da qualidade educacional aos da quantidade. 
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Considerações Finais

A formação de professores tem ocupado um lugar de destaque no cenário da po-
lítica educacional, desde a década de 1990. Recentemente, a Lei no 11.502/2007 homo-
logou a criação da Nova Capes, instância responsável por organizar a formação dos 
profissionais do magistério da educação básica pública. Observa-se, claramente, “o es-
forço oficial por regular o processo de formação de professores da escola básica, jus-
tificado pela necessidade de se garantir a qualidade dessa escola”. (MOREIRA, 2009). 

A partir de então, o Estado tem organizado propostas de formação inicial e con-
tinuada de modo mais sistemático. Para esta última, porém, tem transferido aos mu-
nicípios o compromisso com o planejamento, a organização e o financiamento das 
propostas de formação. Responsabilizados por equalizar as questões materiais e es-
truturais da formação continuada, necessária à implantação da ampliação da escola-
ridade obrigatória, municípios e escolas enfrentam desafios de diferentes naturezas. 

A construção de uma proposta pedagógica consistente, a partir da discussão de 
qual currículo deve orientar a prática dos professores no primeiro ano/série do EF9A, 
remete ao questionamento da totalidade do currículo do ensino fundamental e, por-
tanto, ao envolvimento de todos os profissionais dessa etapa da escolaridade no pro-
cesso formativo pelo qual essa questão estaria em pauta. Isso porque não é suficiente 
à prática pedagógica conhecer as leis que definem a organização do EF9A, mas anali-
sá-las e proceder às escolhas referentes ao que e ao como ensinar. 

Delinear propostas pedagógicas, articulando conteúdos e metodologias às ne-
cessidades, interesses e especificidades das crianças de zero a cinco anos e do EF9A, 
não foi um desafio devidamente enfrentado nem pelas políticas educacionais nem 
mesmo pelos órgãos oficiais, antes do processo de ampliação da escolarização. Espe-
ra-se, no entanto, que seja enfrentado pelos professores no próprio processo de im-
plementação, porém, e mais uma vez, sem as condições materiais necessárias à sua 
efetivação. Esquece-se, assim, que o desempenho dos professores e o resultado da 
ação pedagógica são variáveis dependentes de um conjunto de fatores, entre os quais 
estão os incentivos, os recursos, a carreira e a formação.

A articulação de proposta que vise à melhoria das condições de ensino requer 
uma escola comprometida com a transformação política e social dos sujeitos escola-
res. Isto nem sempre é possível, diante dos inúmeros desafios e das imensas dificul-
dades a que a escola e as redes públicas se vêem submetidas. Nesse conjunto, o que 
ressoa como mais desafiador - no contexto em que o EF9A se encontra - é a promoção 
de espaços amplos de discussão sobre a função da educação escolarizada no processo 
de formação do sujeito e sobre os conhecimentos necessários a esse sujeito. 
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Recebido e aprovado em dezembro de 2010.

Notas
1 A responsabilidade dos municípios é destacada no artigo 211 da Constituição Federal de 1988, que, 

após a Emenda Constitucional nº 14, de 1996, recebeu alterações e passou a observar que aos municí-
pios cabe priorizar o ensino fundamental e a educação infantil.
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Nine-year primary education
Challenges for teacher formation

ABSTRACT: This article is a reflection on the extension of compulsory schooling and shows the difficul-
ties faced by a number of municipalities in Midwestern Santa Catarina as they adjusted to enrollment for 
nine-year primary schooling. It points out the challenges facing teacher formation in a context character-
ized by policies which, on the one hand, point to the teacher as the author of educational changes. On 
the other hand however, the teacher is disqualified by being excluded from the process of drawing up a 
proposal which s/he will have to flesh out in classroom practice.

Keywords: Nine-year primary schooling. Teacher formation. 

Enseignement fondamental de neuf ans
Défis à la formation des professeurs 

RESUME: L’article développe une réflexion sur l’amplification de la scolarité obligatoire, montrant lês 
difficultés affrontées par um ensemble de municipalités de la Mésorégion ouest de l’État de Santa Cata-
rina dans l’adéquation de l’entrée de l’enfant dans l’enseignement fondamental de neuf ans (EF9A). Il 
signale quelques défis à la formation des professeurs dans un scénario marqué par des politiques qui, 
d’un côté, pointent le professeur comme artifice des changements éducatifs, et de l’autre, le disqualifient 
em l’excluant du processus de construction d’une proposition qu’i1 devrait matérialiser dans sa pratique 
quotidienne.

Mots-clés: Enseignement fondamental de neuf ans. Formation de professeurs.

La enseñanza primaria de nueve años
Desafíos a la formación de profesores 

RESUMEN: El artículo desarrolla una reflexión sobre la ampliación de la escolaridad obligatoria, mos-
trando las dificultades enfrentadas por un conjunto de municipios ubicados en la mesoregión oeste del 
estado de Santa Catarina, en la adecuación del ingreso de los niños a la enseñanza primaria con duración 
de 9 años. Tamabién son señalados algunos desafíos a la formación de los profesores, en un escenario 
marcado por políticas que, por un lado, situan al profesor como artífice de los cambios educacionales 
y, por otro lado lo descalifican, al excluirlo del proceso de construcción de una propuesta que él deberá 
materializar en su práctica cotidiana. 

Palabras clave: Enseñanza primaria de nueve años. Formación de profesores.
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Ensino médio, educação profissional
Outros caminhos para a mudança

Antonio Ibañez Ruiz*

RESUMO: O artigo mostra o avanço contido do ensino 
médio integrado à educação profissional (EMI), após a pu-
blicação do Decreto nº 5.154, de 2004, e propõe mudanças 
no ensino médio propedêutico, para que esta etapa da edu-
cação básica possa se preparar para a integração.

Palavras-chave:  Educação profissional. Ensino médio pro-
pedêutico. Ensino médio integrado à edu-
cação profissional. Diretrizes curriculares 
do ensino médio.

Introdução

O s dados do MEC/Inep e as diversas avaliações a respeito do ensino mé-
dio mostram que esta etapa da educação básica não consegue sair do esta-
do grave e letárgico em que se encontra há muito tempo. Os tênues avan-

ços apresentados no último Ideb não alteram a percepção de que o MEC, os estados, 
a academia, os sindicatos e a sociedade em geral, incluindo os partidos políticos, não 
estão conseguindo apresentar saídas para que os jovens que frequentam essa etapa 
de ensino tenham melhor aprendizado, diminuindo o abandono escolar.

No início do governo Lula, em 2003, o MEC, por intermédio da antiga Semtec 
(Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico), promoveu dois seminários nacionais 
para discutir o ensino médio e a educação profissional. O primeiro foi Ensino Mé-
dio: Construção Política. O segundo, Concepções, experiências, problemas e propostas. A in-
tenção era iniciar a construção de um projeto que superasse a dualidade estabeleci-
da pelo Decreto nº 2.208, de 1997, separando a vertente propedêutica da profissiona-
lizante (BRASIL, 2007, p. 6).

*  Doutor em Engenharia Mecânica. Reitor da Universidade de Brasília (UnB) – Gestão 1989/1993; Con-
selheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (2005/2008); é Secretário 
Executivo Adjunto do Ministério da Ciência e Tecnologia. E-mail: <aibanez@unb.br>.
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Após mais de um ano de debates com diversos setores da sociedade e audiências 
públicas, foi publicado o Decreto nº 5.154, de 2004, que visava à regulamentação tran-
sitória dos artigos da LDB (Lei nº 9.394, de 1996), referentes ao ensino médio e à educa-
ção profissional, além da revogação do já citado Decreto nº 2.208. Na realidade, o ins-
trumento para estabelecer uma política pública de educação que explicitasse a integra-
ção entre as duas vertentes: a propedêutica e a profissionalizante.

Na mesma época, foi encaminhada a Portaria nº 2.736/2003, que revogava a de nº 
646/97, a qual determinava a limitação da oferta de vagas para o ensino médio a 50%, 
no máximo, das vagas oferecidas para os cursos técnicos de nível médio nas institui-
ções federais de educação tecnológica, as quais conjugavam ensino médio e educação 
profissional.

Também dessa época foi a elaboração e o envio ao Congresso Nacional de proposta 
de Lei, que eliminava a restrição existente, por lei, da expansão da rede federal de edu-
cação tecnológica. A nova lei veio a ser aprovada em outubro de 2005, permitindo, as-
sim, a expansão a que, hoje, estamos assistindo.

Esse arcabouço regulatório seria o suficiente para implantar uma política transitó-
ria de integração do ensino médio com a educação profissional de nível médio. O mar-
co regulatório seria um dos pilares, faltando outros dois pilares para dar estabilidade à 
estrutura necessária para a sua implantação. O segundo pilar seria o financiamento e, 
o terceiro, os recursos humanos. 

Após a divulgação do Decreto nº 5.154/04 a Setec, sucessora, em 2004, da Semtec, e 
a diretoria de ensino médio da nova Secretaria de Educação Básica (SEB) realizaram di-
versos seminários pelo Brasil, com o objetivo de divulgar um mínimo de normas para 
orientar a implementação do EMI.

Da mesma forma e, aproveitando a publicação do decreto do Proeja, que integra 
a educação de jovens e adultos com a educação profissional, começou a ser discutida a 
formação de professores que pudessem dar conta das novas proposições. O trabalho de 
formação de professores tem continuado, ao longo destes anos, permitindo o aumento na 
matrícula dos alunos do integrado, embora o crescimento tenha taxas muito pequenas.

Ensino integrado à educação profissional

Não parece que recursos financeiros tenham sido impedimento para incentivar a 
implementação do ensino médio integrado, pois só no programa Brasil Profissionaliza-
do foi colocado R$ 1 bi à disposição dos estados, exclusivamente para apoiar a política 
de integração.

A previsão para a expansão da rede federal era contemplar significativamente, 
com maior peso, a expansão do número de vagas do EMI. 
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Também, em recursos humanos, houve avanço, principalmente na implantação dos 
núcleos para a formação de professores, com o objetivo de atender ao decreto do Proeja. 
Podemos considerar os avanços havidos, também, na expansão das licenciaturas nos cen-
tros federais de educação tecnológica, especialmente facilitadas com a criação dos insti-
tutos federais de educação tecnológica (Ifet). Mesmo assim, pouco se tem conseguido em 
termos específicos, isto é, licenciaturas para formação de professores para os cursos de 
educação profissional técnica de nível. Muito menos ainda na formação de professores 
para o EMI. A discussão das licenciaturas vem acontecendo desde 2003 (BRASIL, 2008a).

No entanto, ao verificar o número de matrículas no ensino médio integrado, chama 
a atenção seu número relativamente baixo, se considerarmos que já se passaram mais de 
seis anos desde a publicação do Decreto nº 5.154/04. A motivação que gerou o decreto na 
academia e o entusiasmo dos intelectuais ligados à investigação de trabalho, educação e 
cultura, principalmente pela retomada da discussão da escola politécnica na educação 
básica, foram incapazes de gerar um forte impulso. A pergunta que eu deixo, a ser res-
pondida em futuros trabalhos, é saber se houve frustração na formulação e implantação 
dessas políticas públicas, em que momento se deu essa frustração e por que aconteceu.

Os números do Censo do Inep de 2009 apresentam alguns resultados (Tabelas 1 
e 2).

Tabela 1 – Educação profissional integrada ao ensino médio (EMI)

Dependência Administrativa Matrículas

Federal 61.313
Estadual 84.560
Municipal 8.321
Privada 21.637
Total 175.831

Fonte: Inep (2010).

Tabela 2 – Educação de jovens e adultos integrada à educação profissional 
de nível médio (Proeja)

Dependência Administrativa Matrículas

Federal 10.883
Estadual 4.327
Municipal 66
Privada 4.257
Total 19.533

Fonte: Inep (2010).
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Já os dados levantados pelo sistema de informações da própria rede federal apre-
sentam dados mais precisos (Tabela 3).

Tabela 3 –  Matrículas em cursos técnicos na Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, por tipo de oferta

UF (Integrado)
(Proeja - 

Integrado)
(Concomitante) (Subsequente)

(Proeja - 
Concomitante)

Matrículas 
totais

AC 0 123 0 255 0 378
AL 3.277 354 0 530 0 4.161
AM 2.963 630 0 4.094 0 7.687
AP 0 0 0 422 0 422
BA 6.227 629 318 4.361 39 11.574
CE 3.260 573 3.367 1.968 203 9.371
DF 258 0 33 650 0 941
ES 4.059 1.703 5.762 693 293 12.510
GO 3.376 1.142 964 2.974 1 8.457
MA 3.381 1.189 424 4.315 29 9.338
MG 10.970 1.768 9.324 12.388 102 34.552
MS 97 83 0 586 0 766
MT 2.598 826 32 2.964 0 6.420
PA 3.903 443 213 5.651 0 10.210
PB 2.691 428 84 3.862 38 7.103
PE 4.760 910 556 9.354 0 15.580
PI 3.172 676 2.382 3.208 30 9.468
PR 2.106 734 67 11.010 0 13.917
RJ 5.665 2.038 11.397 2.934 124 22.158
RN 4.598 2.053 357 5.733 0 12.741
RO 818 18 30 480 0 1.346
RR 1.007 487 0 1.097 30 2.621
RS 5.305 1.393 3.202 12.019 36 21.955
SC 2.379 439 2.942 7.175 64 12.999
SE 1.627 597 126 2.545 0 4.895
SP 1.138 379 5.973 1.446 0 8.936
TO 1.757 221 38 2.445 0 4.461
 81.392 19.836 47.591 105.159 989 254.967

Fonte: SisTec (BRASIL, 2010a).

Em números redondos, são aproximadamente 220 mil matrículas, em todas as redes: 
federal, estadual, municipal e privada. Se compararmos este número com os mais de oito mi-
lhões de matrículas no ensino médio, constata-se que a política de ensino médio integrado 
tem muito pouca influência na melhoria da qualidade da educação na formação de alunos. 
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A transição, aventada (FRIGOTTO; MOLINA, 2010) pela publicação do Decre-
to nº 5.154, se dava pela necessidade de avançar na concepção do EMI, na elaboração 
de suas diretrizes curriculares e na formação de professores para essa concepção do 
ensino médio. O decreto, consolidado na LDB, por meio da Lei nº 11.741/2008, foi in-
terpretado como o final da transição longe do que tinha sido previsto. Consequente-
mente, a reforma do ensino médio ficou no início, sem conclusão. O número de ma-
trículas aqui apresentado expressa as iniciativas tomadas ao longo dos últimos tem-
pos. O discurso do MEC sempre foi o de acelerar as matrículas no EMI, mas, na prá-
tica, houve desaceleração.

Não se pode perder uma experiência tão rica e tão cheia de inovações pedagógi-
cas como as práticas da integração, tanto no ensino regular quanto no ensino de EJA. 
Deve-se procurar a adesão da classe média a essa modalidade de ensino integrado, 
pois o que estamos assistindo, hoje, é um bombardeio por parte de autoridades do 
MEC e da mídia, pelo ensino propedêutico para se chegar à universidade, como é o 
caso do Enem e do Prouni. 

Ninguém é contra nenhum dos dois programas. Se por um lado se dão cada vez 
mais facilidades para ingressar na universidade, o que está correto, por outro, não se 
pode cobrar que os alunos tenham que frequentar quatro anos de um curso de EMI, 
isto é, um ano a mais do que o regular propedêutico. Mesmo com a garantia de mais 
qualidade, os jovens preferem optar pelo tradicional - o vestibular, depois do ensino 
médio ou do Enem.

É necessária outra estratégia, que permita, conforme a última Conae (BRASIL, 
2010b, p. 69):

A superação da ruptura do dualismo estrutural entre o ensino médio e a edu-
cação pública profissional – característica que definiu, historicamente uma 
formação voltada para a demanda de mercado e o mundo da produção -, ob-
jetivamente a ampliação das oportunidades educacionais, bem como a melho-
ria da qualidade de ensino para essa etapa da educação básica, inclusive na 
modalidade de educação de jovens e adultos. Nesse sentido, cabe compreen-
der o ensino médio na concepção de escola unitária e de escola politécnica, 
para garantir a efetivação do ensino médio integrado, na sua perspectiva teó-
rico – política – ideológica, conferindo materialidade à proposta de integração 
do Decreto nº 5154, de 2004, como alternativa inicial, e a instituição plena da 
escola unitária, como meta. Além disso, faz-se necessário avançar para além 
dos progressivos graus de universalização do ensino médio, previsto na LDB, 
tendo em vista a ampliação da etapa de escolarização obrigatória no Brasil, 
entendida como uma demanda da sociedade brasileira em um contexto social 
de transformações significativas e, ao mesmo tempo, de construção de direi-
tos sociais e humanos.

Essa estratégia deve ser mais agressiva, baseada em metas de integração, por 
Ifet, por estado, por escola, por rede, como forma de acompanhamento e avaliação. 
Haveria, assim, mais compromisso dos dirigentes com a implementação do EMI.
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Mas não se pode ficar só com as metas, há que imprimir mudanças no ensino 
médio propedêutico, numa espécie de transição para o EMI. Algumas já estão previs-
tas, desde a publicação das DCNEM, mas nunca foram objeto de discussão com a co-
munidade escolar e muito menos objeto de estudo, para verificar a forma de imple-
mentação. Vejamos algumas propostas para o ensino médio propedêutico: 

Introduzir disciplinas sem abolir as áreas

O Conselho Nacional de Educação, quando aprovou as DCNEM, considerou 
quatro áreas de conhecimento como forma de forçar a interdisciplinaridade. Foi uma 
medida bem-intencionada, mas que não funcionou na prática e trouxe muita confu-
são aos professores, que perderam os referenciais de sequência do ensino, entre ou-
tras coisas. Juntaram-se: a falta de conhecimento dos professores para o ensino inter-
disciplinar e a perda da sequência do ensino nas disciplinas, o que gerou o caos no 
ensino médio.

Se o ensino por área de conhecimento é importantíssimo, mais importante ain-
da é o conhecimento por disciplinas, que pode gerar o conhecimento interdisciplinar. 
Este último pode ser adquirido quando consideramos as áreas de conhecimento, mas 
desde que apliquemos metodologias que permitam adquirí-lo. A metodologia de en-
sino, mediante a elaboração de projetos em diversas áreas do conhecimento, já estava 
prevista nas DCNEM, mas os professores a desconhecem porque ela não é abordada 
de forma sistemática em sua formação inicial. 

O conteúdo das disciplinas específicas não pode ser limitado aos conceitos clás-
sicos, mas tem que estar, pelo menos, ilustrado com as últimas inovações científi-
cas e tecnológicas. Desta forma podem ser abordados a ciência, a tecnologia, o traba-
lho e a cultura de forma integrada e integradora, visando à futura formação univer-
sal do EMI.

Acompanhamento da teoria e da prática

A falta de integração entre teoria e prática é uma deficiência, que se propaga do 
ensino fundamental à pós-graduação. Uma das razões para o sucesso no último tes-
te do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), de 2009, das escolas fe-
derais, é justamente a utilização de laboratórios pelos alunos, em função da formação 
técnica aos matriculados no ensino técnico de nível médio, seja ele integrado, conco-
mitante ou subsequente. Hoje, a permanente preocupação com a inovação não permi-
te que o conhecimento fique dentro de uma sala de aula, mesmo com o computador.
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A inovação, principalmente de produto, se dá dentro da empresa e a prática, nes-
te caso, tem que ser entendida como algo intrínseco à inovação. O conceito de inova-
ção ainda não está assimilado pelos nossos governantes e dirigentes de políticas públi-
cas e é por esta razão (embora existam outras que não vêm ao caso neste espaço) que é 
grande a defasagem entre o conhecimento científico e a geração de novos produtos, re-
conhecidos mediante o registro de patentes.

O conhecimento se consolida com a prática e a experimentação. Quem já teve a opor-
tunidade não esquece a cara de satisfação de alunos, quando estão no laboratório testando 
seus conhecimentos e comparando as experiências com as teorias desenvolvidas em sala 
de aula. Não devemos manter grades curriculares sem horário para incluir experiências la-
boratoriais, que podem também ser incluídas nas aulas teóricas - mas é preciso planejá-las.

Flexibilização curricular no último ano 

Tudo indica que, de forma geral, os alunos de mestrado e doutorado, especialmen-
te os de exatas e engenharia, frequentaram aulas em boas escolas de ensino médio, in-
gressaram em universidades públicas e continuaram com seus estudos na pós-gradu-
ação. É claro que esta suposição teria que ser comprovada com o estudo do fluxo dos 
alunos, ao longo do tempo. É apenas um sentimento muito forte, reforçado pelas esta-
tísticas das famílias que compõem os estratos socioeconômicos dos alunos matricula-
dos nas escolas públicas. 

Cada vez mais, no entanto, precisamos de um número maior de pesquisadores 
para nos aproximarmos dos indicadores internacionais, e este aumento tem que vir do 
número elevado de alunos das escolas públicas, pois o crescimento das matrículas nas 
escolas privadas tem limitações. Ou seja, precisamos não só melhorar a qualidade da 
escola pública, mas também prepará-la para alimentar os cursos de graduação de en-
genharia, de exatas e de licenciaturas de bons profissionais, em condição de prosseguir 
com os estudos de pós-graduação. 

Mas não é só isso. Hoje, há no mundo uma preocupação para incorporar de forma 
prioritária o ensino de ciências na educação básica, mas não há ensino que dê resposta 
aos desafios exigidos à formação de um cidadão. 

No entanto, é necessário colocar o problema das inovações nas metodologias 
do ensino das ciências no marco de uma política integral onde se destacam, 
ao menos, cinco linhas principais de ação: prioridade ao ensino básico obriga-
tório, prioridade à formação de professores e licenciados, impulso às ativida-
des de divulgação científica, promoção de inovações e fortalecimento da coo-
peração internacional. [...] A justificativa para a prioridade na educação básica 
é que o saber utilizar bem os saberes científicos básicos é um componente im-
prescindível na formação de um cidadão na sociedade da informação. (FAN-
FANI, 2010, p. 53).
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Há uma justificativa extremamente relevante e dolorosa que, para nós, brasilei-
ros e latino-americanos, é fundamental. Refiro-me à desigualdade dos sistemas de 
ensino, à diferença que existe entre o melhor preparado e o pior. Isto significa que um 
percentual muito significativo da população está e estará, num futuro próximo, se 
utilizando de códigos científicos e tecnológicos indispensáveis à cidadania e ao aces-
so ao mundo do trabalho decente.

No entanto, enquanto se discute se é necessária a prioridade para o ensino de ci-
ências na educação básica, poderiam ser criadas disciplinas, como, por exemplo, ma-
temática e física, com diversos níveis de dificuldade, para atender as demandas dos 
alunos, conforme o seu nível de conhecimento. Não acredito que isto venha a ferir o 
princípio da escola unitária, mas poderá sofrer esse tipo de crítica.

Diminuição gradativa de matrículas noturnas 

Não se trata de preconceito contra o turno da noite, mas a preparação no notur-
no traz consigo uma série de deficiências, que agravam a situação do ensino médio, 
em geral. Todos os problemas que apresentam as escolas são significativamente au-
mentados nesse turno: falta de professores, dificuldade de transporte, violência, ca-
rências escolares. Além disso, as condições de estudo pioram, pois são estudantes tra-
balhadores, sem tempo para o estudo, cansados, com menos tempo de aula por dia. 

Essa diminuição poderia se dar com o estado, a União ou ambos, em parceria, 
oferecendo uma bolsa de estudos de um salário mínimo aos alunos trabalhadores, 
matriculados no noturno, com, no máximo, dois anos de defasagem escolar e que te-
nham demonstrado condição de aprendizagem. A contrapartida seria frequentar a 
escola no período diurno, se dedicando com exclusividade aos estudos, mais a exi-
gência de aprovação. 

Os que permanecessem no período noturno, por não satisfazerem essas condi-
ções, teriam necessariamente que se matricular na educação de jovens e adultos, es-
pecificamente no ensino médio integrado com educação profissional, em nível de 
qualificação, abaixo do nível técnico. 

Relativamente a estes alunos, a escola teria que se preparar para dar certificados 
de conclusão, em vários níveis, que os habilitem para se iniciar no mundo do traba-
lho, como aprendizes, iniciantes ou qualificados. Assim, os alunos, cansados de fre-
quentar a escola e sem chances de obter o título para o qual estão se preparando, sai-
riam com uma esperança na mão, o certificado de conclusão específico.
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Preparação e qualificação dos professores 

Uma vez definidas as propostas, após muita discussão com a sociedade, com os 
sindicatos, com a academia, com os parlamentos (câmaras e assembleias legislativas) 
e com os governos, a primeira iniciativa que um dirigente precisa tomar é a de prepa-
rar os professores para essas mudanças. A forma de fazê-lo é utilizando os métodos 
convencionais e não convencionais. A infraestrutura da Universidade Aberta do Bra-
sil tem que estar toda ela à disposição de discutir e ensinar o que é interdisciplinari-
dade, mediante projetos por áreas de conhecimento, a forma mais eficiente de ensinar 
línguas estrangeiras e as condições necessárias, a formação integrada na EJA e outros 
temas necessários para implementar as mudanças.

É necessário e urgente a definição de diretrizes nacionais (DN) para a forma-
ção continuada de professores. Não se pode pensar que a formação continuada só se 
dá pela via única do mestrado, mestrado profissionalizante e doutorado. Já demos o 
exemplo de como pode acontecer uma formação continuada, sem necessidade de re-
correr aos títulos convencionais.

Os professores devem, também, adquirir conhecimento para realizarem suas 
próprias pesquisas, com o objetivo de ajudá-los a melhorar o aproveitamento dos 
alunos. Neste caso, as pesquisas têm que ser valorizadas, com recursos para publica-
ção, viabilizando encontros que permitam sua discussão. 

O contato de professores com a academia (universidades, centros, institutos etc.) 
ajudará a desenvolver ideias, equipamentos, laboratórios e poderá produzir inova-
ções pedagógicas, muito úteis para a melhoria do aprendizado dos alunos. São exem-
plos de formação continuada que devem estar contempladas nas DN.

Devemos sempre lembrar que a formação continuada dos professores tem por 
objetivo melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. Se isto não é conseguido, 
mesmo que o professor tenha aumentado o seu conhecimento, estaremos diante de 
uma formação continuada mal concebida.

O aperfeiçoamento do professor é um ato de vontade individual e coletiva. In-
dividual porque o professor tem que estar disposto a melhorar sua qualificação, mas 
tem que ter condições materiais, econômicas e administrativas, que lhe permitam re-
alizá-la. A vontade coletiva é decorrência da necessidade da escola e de seu planeja-
mento. Ambas devem constar no Projeto Político Pedagógico da escola. As duas von-
tades têm que coincidir, para que a educação continuada se faça presente. 

De nada adiantarão as discussões a respeito da educação continuada se ela não 
estiver associada a uma progressão na carreira docente, traduzida em ganhos sala-
riais, pois caso contrário estará fadada ao fracasso.

Também os locais para a formação continuada devem ser reflexão das DN, pois 
não se podem improvisá-los. Há que haver aulas tradicionais ou com uso de novas 
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tecnologias, laboratórios, bibliotecas, encontros de professores, auditório e tudo o 
que se faça necessário, para transmitir o conhecimento requerido para melhorar o en-
sino e, principalmente, o aprendizado do aluno (RUIZ, 2009). 

Finalmente, as diretrizes curriculares do EMI devem ser elaboradas, para que os 
cursos em andamento tenham esses referenciais. Já existem as do ensino médio, que 
estão sendo reestruturadas e as da educação profissional. Pessoalmente, creio que 
com as DCNEMI, teremos mais condições e mais respaldo para implementar o cur-
so integrado. 

Recebido e aprovado em dezembro de 2010.
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Secondary schooling, vocational education
Other paths to change

ABSTRACT: This paper maps the progress made by secondary schooling with integrated vocational 
education since the publication of Decree 5154 in 2004. It proposes changes in early secondary schooling 
so that this phase of basic education can prepare for integration.

Keywords:  Vocational education. Early secondary schooling. Secondary schooling with integrated voca-
tional education. Secondary school curriculum guidelines.

Enseignement moyen, éducation professionnelle
D’autres chemins pour le changement

RESUME: L’article montre l’avancée contenue dans l’enseignement moyen integré à l’éducation pro-
fessionnelle (EMI), après la publication du décret nº 5.154, de 2004, et propose des changements dans 
l’enseignement moyen propédeutique, pour que cette étape de l’éducation de base puísse se préparer à 
l’intégration. 

Mots-clés:  Éducation professionnelle. Enseignement moyen propédeutique. Enseignements moyens 
integré à l’éducation professionnelle. Directive programmatique de l’enseignement moyen.

Enseñanza media, educación profesional
Otros caminos para el cambio

RESUMEN: El artículo muestra el avance de la enseñanza media integrada a la educación profesional, 
después de la publicación del Decreto nº 5.154, de 2004, y propone cambios en la enseñanza media pro-
pedéutica, para que esta etapa de la educación básica pueda prepararse para la integración.

Palabras clave:  Educación profesional. Enseñanza media propedéutica. Enseñanza media integrada a la 
educación profesional. Directrices curriculares de la enseñanza media.
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Ensino médio e educação profissional
A consolidação nos institutos federais

Luciene Lima de Assis Pires*

RESUMO: O artigo traz reflexões sobre a oferta da edu-
cação básica gratuita na modalidade de educação profis-
sional integrada ao ensino médio e o papel dos institutos 
federais no processo, analisando as transformações pelas 
quais passaram e de que forma elas quase definiram a ex-
tinção da educação básica nos institutos, nos anos finais 
da década de 1990. Demonstra-se que as mudanças imple-
mentadas neste início de século possibilitaram a reinserção 
dessas instituições na oferta de educação básica, profissio-
nal, gratuita e obrigatória.

Palavras-chave:  Institutos federais. Educação profissional. 
Ensino médio integrado. Gratuidade e 
obrigatoriedade.

Considerações iniciais

T rabalhar com a educação básica foi, e continua sendo, a base das institui-
ções vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-
nológica (Rede). A história das instituições federais tecnológicas no Bra-

sil é marcada por reestruturações, que se processaram desde a criação das escolas 
de aprendizes e artífices em 1909. Um século se passou, houve mudanças institucio-
nais que, entretanto, não alteraram a base de formação do trabalhador brasileiro. Li-
ceus profissionais (1937), escolas industriais e técnicas (1949), escolas técnicas (1959), 
primeiros centros federais de educação tecnológica (1978), universidade tecnológica 
(2005), institutos federais (IF - 2008) (OLIVEIRA; CAMPOS, 2008). No que se refere à 
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oferta de ensino nessas instituições, há que se destacar, no período de 1997 à 2004, a 
impossibilidade1 de ofertarem o ensino médio integrado à educação profissional, mo-
dalidade que marcou historicamente sua oferta de cursos A partir de 2008, a criação 
dos IF passa a configurar uma nova etapa na organização dessas instituições - uma 
retomada efetiva do ensino médio integrado.

Formação humana e para o trabalho

Formar trabalhadores consciente e criticamente e atender ao mercado de traba-
lho são dois elementos que, em alguns aspectos, se contradizem e, por diversas ve-
zes, não se coadunam. Neste início do século XXI, autores que debatem teoricamen-
te a questão do trabalho percebem-se em meio a uma tentativa de reordenamento te-
órico e de desvalorização do trabalho como categoria fundante das relações sociais e 
da própria constituição humana, como afirmou Marx (1985). É o trabalho que torna o 
homem, homem. É pelo trabalho que o homem transforma a natureza e se transfor-
ma, produz e produz-se, simultaneamente. Compreender o homem como produtor 
de mercadoria e consequentemente produtor de si mesmo é compreender sua ação 
na natureza. “Ao atuar sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica 
ao mesmo tempo sua própria natureza.” (MARX, 1985, p. 149). Para este autor,

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 
como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencen-
tes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se 
da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. (p. 149).

Rebatendo as críticas de que o trabalho não é mais a categoria fundante na cons-
trução do homem, Antunes (2002) afirma que “é um grande equívoco imaginar o fim 
do trabalho na sociedade produtora de mercadorias” e que é “imprescindível enten-
der quais mutações e metamorfoses vêm ocorrendo no mundo contemporâneo, bem 
como quais são seus principais significados e suas mais importantes consequências” 
(p. 16). 

Concordamos com Antunes (2002), quando afirma que em meio à destruição de 
forças produtivas, da natureza e do meio ambiente, há, também, uma “ação destruti-
va contra a força humana de trabalho.” (p. 33). Esta “ação destrutiva” tende a relati-
vizar a centralidade do trabalho, como já afirmaram Frigotto e Ciavatta (2004), no en-
tanto, afirmam eles:

O trabalho como atividade fundamental de produção de conhecimentos, 
de cultura, de aperfeiçoamento e de sobrevivência do ser humano, continua 
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presente como sempre esteve na história da humanidade. É uma atividade 
que transcende as limitações próprias do gênero humano e os limites de seu 
contexto de vida. (p. 16).

Vida e trabalho não são – e não podem ser concebidas como – elementos desco-
nexos, pois não é possível, conforme defendeu Antunes (2000), vivenciar uma vida 
absolutamente sem sentido no trabalho e cheia de sentido fora dele. A ideia do tempo li-
vre é uma impossibilidade na sociedade regida pela lógica do capital. Sendo assim, 
as transformações que se processam na materialidade com que se constituem as re-
lações de trabalho – e a consequente formação do trabalhador – serão compreendi-
das (ou pelo menos deveriam) como fundamentais no redimensionamento das rela-
ções de trabalho e de produção do capital. Neste sentido, Antunes (2000) afirma que

foram tão intensas as modificações, que se pode afirmar que a classe-que-vive-
do-trabalho2 sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu não só a mate-
rialidade, mas teve profundas repercussões na subjetividade e, no íntimo inter-
relacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser. (p. 23, grifos do autor).

Essa estrutura traz como mola mestra propulsora uma nova categoria – flexibi-
lização – e a vincula de tal forma à categoria trabalho (e formação para o trabalho), 
que romper com ela torna-se, neste início de século, um desafio, visto que a lógica do 
mercado, da produtividade, da flexibilização do trabalhador oculta a lógica do de-
semprego estrutural, que, fazendo uma inversão ideológica, responsabiliza o traba-
lhador pelo próprio desemprego. Sobre esta questão, Frigotto e Ciavatta (2001) afir-
mam que há uma nova (des)ordem mundial, que configura a estrutura social entre os 
incluídos e excluídos:

o desemprego estrutural é sem precedentes – um milhão de desempregados 
no mundo [...]. Concomitantemente amplia-se o número de trabalhadores pre-
carizados em seu trabalho – tempo parcial ou com contrato temporário de tra-
balho. Chama-se isso cinicamente de flexibilização do trabalho. (p. 13, grifo nosso).

Em outro momento os autores afirmam que “o trabalho, sob o capitalismo, é 
transformado em força de trabalho despendida pelo trabalhador, mercadoria especial 
e única capaz de acrescentar ao valor produzido um valor excedente.” (2006, p. 60).

As instituições tecnológicas federais, mesmo em meio a um emaranhado de de-
cretos, leis, pareceres que as regulamentaram (regulamentam), sempre primaram 
pela formação de um trabalhador inserido na complexidade do mundo do trabalho, 
sem perder de vista a ideia de uma formação unitária. No entanto, no que se refere à 
oferta de um dos níveis da educação básica – o ensino médio – houve, com a imple-
mentação do Decreto nº 2.208, de 1997, uma retração em sua oferta nas instituições 
tecnológicas federais, o que comprometeu, também, à unidade da formação.
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A rede federal de educação profissional tinha, por tradição, o ensino técnico vin-
culado ao médio. O Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep) – im-
plantado após o Decreto nº 2.208, de 1997 – previa a extinção gradativa do ensino mé-
dio e a instalação da concomitância externa3. Sendo assim, as instituições que aderi-
ram ao Proep tiveram uma redução drástica no número de alunos, como foi o caso do 
Cefet-PR (LIMA FILHO, 2002), Cefet-MG (GARIGLIO, 2002). As escolas agrotécnicas 
também enfrentaram problemas dessa natureza e algumas delas resolveram manter 
o ensino médio e a concomitância interna como foi o caso das agrotécnicas de Cáce-
res-MT e Rio Verde-GO (RAMOS, 2000). Tal decisão, entretanto, gerava outro tipo de 
problema: feria o ideário da reforma – Decreto nº 2.208, de 1997 – e caso a instituição 
não tivesse seu projeto estratégico de adesão ao Proep aprovado, via-se penalizada 
com a diminuição de recursos. Segundo Gariglio (2002), no Cefet-MG a redução de 
vagas no ensino médio foi drástica: de 1200 vagas em 1997 para 120 em 1998.

Aliado ao Proep estava o Plano de Melhoria do Ensino Médio (PMEM). Ambos 
liberavam recursos às redes públicas, por meio de convênios, a partir da aprovação 
de projeto de trabalho apresentado ao MEC, indicando as ações que iriam desenvol-
ver. Esses programas incluíam atividades diversas, como encontros de formação e ca-
pacitação de trabalhadores da educação, aquisição de equipamentos e livros, cons-
trução de escolas, laboratórios de informática e biblioteca e confecção de material di-
dático-pedagógico. O PMEM contribuiu para o crescimento nas matrículas no ensino 
médio no País, o que, contraditoriamente, não ocorreu nas instituições tecnológicas 
federais. A reforma dos ensinos médio e técnico trouxe, segundo Frigotto e Ciavatta 
(2004), um mimetismo desfocado representado pela “importação de ideias e proces-
sos do Primeiro Mundo que não se ajustam à nossa realidade.” (p. 12). 

As instituições tecnológicas federais, mesmo com a redução da oferta do ensino 
médio profissionalizante e a oferta do ensino médio regular e independente da legis-
lação em vigor, mantiveram, por princípio, uma formação para o trabalho vinculada 
aos princípios da formação unitária (LIMA FILHO, 2003).

IF e a manutenção da educação básica

A primeira década do século XXI representou para a Rede um processo de mu-
danças sem precedentes na história da educação profissional brasileira. Além da re-
vogação do Decreto nº 2.208, de 1997, pelo Decreto nº 5.154, de 2004, o final desta pri-
meira década foi marcado por significativas mudanças institucionais. Inicialmente 
com a criação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), pela Lei nº 
11.184, de 2005, e, três anos depois, com a criação dos institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia, pela Lei nº 11.892, aprovada em dezembro de 2008. 
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Se o período anterior foi marcado por um processo de desmantelamento de vá-
rias das intuições da Rede, passou-se a anunciar um novo cenário. A reforma da edu-
cação profissional e tecnológica, na década de 1990, provocou nas instituições técni-
cas e agrotécnicas federais um processo de desmantelamento com efeitos desestrutu-
radores, que Lima Filho (2003) chama de desescolarização da escola. Para este autor, 
esta desescolarização tem duplo sentido. Por um lado,

expressaria a concepção e prática da reforma educacional de produzir a se-
paração conceitual e operacional entre a educação geral e a educação pro-
fissional, reduzindo esta última a um processo imediato de transmissão de 
habilidades e competências, com lócus próprio e específico, portanto deslo-
cado em conteúdo, tempo e espaço dos processos formais de escolarização. 
(2003, p. 15).

Por outro lado, diz ele, a desescolarização seria também percebida pelo “movi-
mento de progressivo afastamento da instituição de sua identidade escolar.” (p. 15). 
Acreditava-se que o redimensionamento proposto mudaria este cenário.

A transformação das escolas técnicas (e agrotécnicas) federais em centros fede-
rais de educação tecnológica (Cefet) se processou em grande parte na década de 1990, 
formando a base do sistema nacional de educação tecnológica, instituído em 1994 
(SILVA, 2009). No entanto a criação dos Cefet se dava de maneira desordenada, pois, 
independente do tamanho da instituição e da diversidade (ou não) dos cursos ofer-
tados, cada escola técnica ou agrotécnica passou a pleitear a transformação em Ce-
fet. Isto gerou incômodo interno na Rede que denominamos de “incômodo institu-
cional”, visto que instituições bastante diferentes em termos de cursos e autonomia 
tinham uma mesma institucionalidade. A cefetização equiparava os antigos Cefet – 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Maranhão e Bahia, também chamados de cefe-
tões4 - aos demais, criados posteriormente. Só uma nova institucionalização mudaria 
o quadro e ela surgiu com a possibilidade de criação das universidades tecnológicas. 
A criação da UTFPR, em 2005, veio acompanhada de uma série de projetos de criação 
de novas universidades tecnológicas5.

A partir da criação da UTFPR, passou-se a debater sobre qual o sentido das es-
colas técnicas, agrotécnicas e Cefet, que cursos ofertar e qual o perfil de trabalhado-
res estas instituições deveriam formar. Os debates empreendidos dentro e fora des-
tas instituições desencadearam a criação dos IF que deveriam manter a base da for-
mação em nível médio e não em nível superior, o que se pressupunha com a criação 
da universidade tecnológica. A Lei nº 11.892, de 2008, instituiu 

no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissio-
nal, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e constitu-
ída pelas seguintes instituições: I - Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia - Institutos Federais; II - Universidade Tecnológica Federal do Pa-
raná - UTFPR; III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow 
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da Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; IV - Escolas Técnicas 
Vinculadas às Universidades Federais. (BRASIL, 2008, art. 1º).

Vale destacar que dois Cefet (Rio de Janeiro e Minas Gerais) não passaram a in-
tegrar os IF criados naqueles estados. 

Qual seria o sentido de se retrair a criação das universidades tecnológicas com a 
criação dos IF? Que elementos devem ser percebidos? Na Lei nº 11.184, de 2005, de-
fine-se como objetivos da UTFPR a oferta de cursos de graduação, de pós-graduação 
e de cursos técnicos, mas não se define qual o percentual de vagas a serem ofertadas 
em cada um desses níveis. A Lei nº 11.892, de 2008, que cria os IF prevê:

No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exer-
cício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas 
para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7º desta Lei[6], 
e o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender ao previsto na 
alínea b do inciso VI[7]do caput do citado art. 7º. (BRASIL, 2008, art. 8º). 

Para o MEC os IF atuarão em todos os níveis e modalidades da educação profis-
sional o que “abrirá novas perspectivas para o ensino médio, por meio de uma com-
binação do ensino de ciências naturais, humanidades e educação profissional e tec-
nológica.” (BRASIL, MEC, 2010, p. 3). Desta forma, verifica-se que a criação dos IF 
mantém, diferente da universidade tecnológica, a obrigatoriedade de oferta da maio-
ria das vagas para a educação básica, integrada, profissional, gratuita e obrigatória. 

O destaque à questão da obrigatoriedade refere-se não à legislação brasileira de 
maneira geral, em que não há a obrigatoriedade de o ensino médio ser todo ele pro-
fissionalizante, como definido de 1971 a 19828. No entanto, pode-se afirmar que há a 
obrigatoriedade de a instituição ofertar o ensino médio profissional integrado gratui-
to e quem procura as instituições da Rede, buscando um ensino médio profissionali-
zante, se depara com a obrigatoriedade de cursar o ensino médio integrado de qua-
tro anos, visto que a legislação atual não mais permite a terminalidade do ensino mé-
dio, desvinculado do técnico, como era permitido na legislação anterior ao Decreto 
nº 2.208, de 1997.

Uma integração necessária e possível

A educação profissional média integrada passou a ser, após a publicação da Lei 
nº 11.892, de 2008, uma das principais metas dos IF. Esta integração representa uma 
possibilidade efetiva de se retomar ideais há tempos defendidos e temporariamente 
adiados: a consolidação de uma escola unitária. Uma formação profissional vinculada 
aos princípios apresentados por Gramsci (1986).
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Pode-se afirmar que os IF, mesmo centenários, ainda estão se consolidando, vis-
to que foram transformados institucionalmente há apenas dois anos. Este período 
coincide com o processo de expansão da Rede e com a criação de vários Campi no in-
terior de todo o País. A expansão trouxe um cenário de novas contratações de docen-
tes e técnicos administrativos e a necessidade do debate teórico interno sobre o real 
papel das instituições, assegurado pela própria legislação: a oferta da educação bási-
ca, integrada, profissional, gratuita.

Um debate interno faz-se necessário para o resgate da politécnica e a defesa de 
que esta formação integrada se traduza também pelos (e nos) princípios da escola uni-
tária. Não se pode correr o risco de que os ideais de mercado (de uma formação diver-
sificada, que atenda as necessidades postas pelo setor produtivo) adentrem os mu-
ros dos institutos. A defesa de uma educação básica, integrada, profissional, gratuita 
deve ser o caminho dos IF neste processo de (re)consolidação institucional.

Ao se falar em formação diversificada poder-se-ia, a priori, acreditar que esta for-
mação seria adequada, facilitaria – e asseguraria – a vida em uma sociedade informa-
tizada, tecnológica, visto que se receberia o “passaporte” para adentrar na nova estru-
tura societária e garantir a empregabilidade. No entanto, contraditoriamente, a for-
mação diversificada dos indivíduos não tem assegurado o acesso e/ou a permanên-
cia no mercado de trabalho. O processo de automação da produção, na indústria e na 
agricultura, e de informatização nos serviços instaurou-se progressivamente e se di-
fundiu, trazendo a falsa ideia de que a solução para o desemprego estaria nas mãos 
do trabalhador e na sua capacidade de se (re)qualificar, (re)capacitar para se adaptar 
ao novo modelo societário com capital mundializado, o que foi analisada por Ches-
nais (1996). Para ele, os termos utilizados para explicar essa mundialização são vagos, 
ambíguos e carregados de ideologia.

Não se pode ignorar, entretanto, que se instaure continuamente, como um com-
ponente contraditório do desenvolvimento capitalista, o crescimento do desempre-
go estrutural, constituindo-se em um novo patamar de exclusão social nos países ca-
pitalistas. Os trabalhadores assalariados excedentes, que engrossavam o exército in-
dustrial de reserva, constituem, agora, uma categoria de excluídos da nova ordem ca-
pitalista. E o crescimento da produção industrial, integrante do complexo modelo de 
reestruturação produtiva, se faz sem o aumento da oferta de vagas no mercado de 
trabalho. Explicar o desemprego pela não qualificação do trabalhador e visualizar a 
sua solução pela possibilidade de oferta de cursos múltiplos é uma visão equivoca-
da, para não dizer tendenciosa.

Sendo assim, a compreensão da formação do trabalhador numa perspectiva inte-
grada à formação humana é o que Gramsci (1986) defendeu. Para ele “cada um trans-
forma a si mesmo, se modifica, na medida em que transforma e modifica todo o con-
junto de relações do qual ele é o ponto central.” (p. 40). O indivíduo, além de ser a 
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síntese das relações existentes, é também a história dessas relações. A própria indi-
vidualidade é o conjunto dessas relações, e conquistar uma personalidade significa 
adquirir consciência delas e modificar a própria personalidade significa modificar o 
conjunto dessas relações, diz ele. É partindo da concepção de natureza humana que 
Gramsci situa o papel do ensino. E é este papel que deve agora ser retomado na con-
solidação dos IF.

Na perspectiva gramsciana, o ensino deve ser visto como um ato de libertação, 
e deve ser percebida a sua eficiência em relação às camadas mais oprimidas da so-
ciedade. Esse ensino, afirma Gramsci (1986), deve estimular o progresso intelectual, 
para que os trabalhadores, ao invés de reproduzirem palavras panfletárias, consoli-
dem uma visão crítica do mundo onde vivem e lutam; assim, o ambiente escolar ten-
de a ser mais rico e orgânico em suas relações. Gramsci compreende que o processo 
educativo é decisivo na formação humana. Nos IF esse processo educativo tem como 
base a formação do trabalhador adolescente por meio do ensino médio integrado, a 
formação do trabalhador jovem e adulto por meio do Programa Nacional de Integra-
ção da Educação Profissional com a educação básica na modalidade de educação de 
jovens e adultos (Proeja).

A revogação do Decreto nº 2.208, de 1997, recolocou em pauta o debate sobre o 
ensino médio integrado, com a possibilidade (histórica) da compreensão do traba-
lho como categoria ontológica e não apenas reduzido à mercadoria força de trabalho, 
como afirma Frigotto (2005). E a concepção de um ensino médio “como educação bá-
sica, e articulado ao mundo do trabalho, da cultura, da ciência, constitui-se direito so-
cial e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões da vida” (p. 76), 
conforme define este autor, e deve ser a base para todos os IF, pois é uma possibilida-
de ímpar para a formação de milhares de jovens “que necessitam o mais cedo possí-
vel, buscar um emprego ou atuar em diferentes formas de atividades econômicas que 
gerem sua subsistência.” (p. 77).

Ligado também às múltiplas possibilidades de uma formação integrada os IF 
têm no Proeja mais uma perspectiva de integração da educação profissional à educa-
ção básica e a superação da dualidade entre a formação intelectual e a formação ma-
nual, não só no ensino médio, pois, pelo Proeja, os institutos podem atuar também na 
formação profissional integrada ao ensino fundamental.

Analisando os dados dos últimos censos educacionais divulgados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), observa-se que 
o número de matrículas no ensino médio integrado cresceu consideravelmente nos 
últimos anos, conforme tabela abaixo. Na Tabela 1, apresentam-se os dados referen-
tes às matrículas na educação profissional integrada ao ensino médio em 2007 e 2009 
– um ano antes e um ano após a criação dos IF.
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Tabela 1 –  Número de matrículas na educação profissional integrada ao 
ensino médio 2007 e 2009.

Localização / Dependência Administrativa 2007 2009

Brasil 86.552 175.831

Instituições Federais 27.204 61.313

Fonte: Brasil (2007, 2009).

Se observarmos o crescimento das matrículas de 2007 para 2009, percebemos que 
houve, no País, um aumento de 103% (nas instituições federais este aumento foi de 
125%). Observa-se assim que, em 2007, as matrículas nas instituições federais repre-
sentavam 31,43% das matrículas do País; já em 2009, primeiro ano após a criação dos 
IF, as matrículas nas instituições federais já representavam 34,87% de todas as ma-
trículas.

Há que se destacar também que a aprovação da Emenda Constitucional nº 
59/2009 passou a ser também importante elemento a se considerar na oferta de uma 
educação básica gratuita, pois define a distribuição de recursos públicos, asseguran-
do a prioridade do atendimento para a educação básica obrigatória gratuita, que pas-
sou a ser de (quatro) aos 17 anos de idade.

Considerações finais

Propor-se a concluir um artigo que debate temas ligados aos IF soa como preci-
pitação, devido ao constante redimensionamento por que passam essas instituições. 
No entanto, necessário se faz reforçar aqui alguns elementos.

Os IF desempenham papel importante na universalização da educação básica 
gratuita e de qualidade, pois ofertam o ensino médio integrado numa perspectiva 
de formação humana, primando pela superação da dualidade trabalho manual/in-
telectual. No processo de expansão do ensino médio integrado é preciso ter sempre 
em vista os elementos apontados anteriormente: que seja assegurada a efetiva imple-
mentação de uma escola unitária, que o perfil do aluno se configure vinculado à pes-
quisa e à compreensão do trabalho em sua dimensão ontológica.

Recebido e aprovado em dezembro de 2010.
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Notas

1 Esta proibição fundamentou-se no Decreto nº 2.208, de 1997, que foi revogado pelo Decreto nº 5.154, 
de 2004.

2 A expressão classe-que-vive-do-trabalho é utilizada por Antunes (2000 e 2002) e “tem como primeiro 
objetivo conferir validade contemporânea ao conceito marxiano de classe trabalhadora.” (2002, p. 101).

3 O PROEP previa a extinção gradativa do ensino médio (EM) nas instituições federais. O ensino médio 
deixaria de ser integrado ao técnico, passando a ser ministrado em concomitância interna (enquanto 
ainda se mantivesse o EM na instituição) e externa (quando o aluno fosse matriculado no EM em outra 
instituição).

4  Expressão ironicamente utilizada no interior dos Cefet para designar os Cefet criados antes de 1994.

5 Em de julho de 2005 havia, protocolado no Congresso Nacional, cinco indicações e três projetos de lei 
para criação de universidades tecnológicas.

6 Prevê-se no Inciso I desse artigo – “ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritaria-
mente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 
educação de jovens e adultos.” (BRASIL, 2008).

7 Prevê-se na alínea b, do art. 7º, a oferta de “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).

8 A LDB (Lei nº 5.692, de 1971) propunha, dentre outras questões, a profissionalização obrigatória para 
todo o ensino médio brasileiro (à época, ensino de 2º grau). Essa obrigatoriedade foi revogada pela Lei 
nº 7.044, de 1982.
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Secondary schooling and vocational education
Consolidation in federal Institutes

ABSTRACT: This article is a reflection on the provision of free basic education in the form of vocational 
education within secondary schooling and the role of federal institutes in this process. It analyzes the 
transformations the latter have undergone and how these transformations almost meant the extinction 
of basic education in these institutes at the end of the 90s. It shows that the changes implemented at the 
beginning of this century made it possible for these institutes to participate once again in providing free, 
compulsory, basic and vocational education.

Keywords:  Federal institutes. Vocational education. Integrated secondary schooling. Free and compul-
sory education.

 
Enseignement moyen et éducation professionnelle
La consolidation dans les instituts fédéraux 

RESUME: l’article amène des réflexions sur l’offre de l’éducation de base gratuite dans la modalité de 
l’éducation professionnelle intégrée à l’enseignement moyen et au rôle des instituts fédéraux dans le 
processus, analysant les transformations par lesquelles ils sont passéset de quelle façon elles ont presque 
défini l’extinction de l’éducation de base dans les instituts, à la fin des années 1990. Il y est démontré que 
les changements mis em place em ce début de siècle ont rendu possible la réinsertion de ces institutions 
dans l’offre de l’éducation de base, professionnelle, gratuite et obligatoire.

Mots-clés:  Instituts fédéraux. Éducation professionnelle. Enseignement moyen intégré. Gratuité et carac-
tère obligatoire.

Enseñanza media y educación profesional
La consolidación en los institutos federales

RESUMEN: El artículo trae reflexiones sobre la oferta de la educación básica gratuita en la modalidad 
de educación profesional integrada a la enseñanza media y el papel de los institutos federales en el 
proceso, analizando las transformaciones por las cuales pasaron y de qué forma ellas casi definieron 
la extinción de la educación básica en los institutos, a finales de la década de 1990. Esto demuestra que 
los cambios implementados en este inicio de siglo posibilitaron la reinserción de esas instituciones en la 
oferta de educación básica, profesional, gratuita y obligatoria.

Palabras clave:  Institutos federales. Educación profesional. Enseñanza media integrada. Gratuidad y 
obligatoriedad.
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A qualidade da educação básica municipal
Sistemas e escolas em Goiás

Andréia Ferreira da Silva; João Ferreira Oliveira; Walderês Nunes Loureiro (Orgs), 
São Paulo: Xamã, 2009, p. 273. ISBN 978-85-7587-117-1.

Responsável pela resenha:
Marcos Corrêa da Silva Loureiro*

A qualidade da educação básica tem estado, há muito, no centro do deba-
te educacional, quase sempre em função de sua ausência. Muito tem sido 
dito e escrito a respeito da falta de qualidade da educação pública, não 

havendo, porém, consenso quanto ao que isso de fato vem a significar. Há quem de-
fenda ser função da má formação dos professores, que não viria atendendo aos recla-
mos de uma educação de qualidade, muitas vezes vista, de forma saudosista, como 
aquela, perdida, da educação pública da década de cinquenta do século passado. Ou-
tros apontam a escola particular como modelo, com melhor infraestrutura, profes-
sores bem preparados, gestores comprometidos. Na realidade, porém, como afirma 
Luiz Fernandes Dourado na apresentação do livro, o tema tem sido objeto de poucos 
estudos e pesquisas. 

A qualidade da educação básica municipal: sistemas e escolas em Goiás é um livro que 
apresenta o resultado de pesquisa acadêmica levada a efeito, interinstitucionalmen-
te, por uma equipe de estudiosos de instituições públicas de ensino superior do Es-
tado de Goiás, agregados em torno do Núcleo de Estudos e Documentação Educa-
ção Sociedade e Cultura, (Nedesc), da Faculdade de Educação da UFG e do Diretó-
rio CNPq, por meio de sua linha de pesquisa Estado e Política Educacional, sob a co-
ordenação das professoras Andréia Ferreira da Silva, Walderês Nunes Loureiro e do 
professor João Ferreira de Oliveira.

Segundo os organizadores, a pesquisa visou a identificar os fatores inerentes às 
condições de oferta do ensino que mais interferem no processo de construção de uma 
educação de qualidade; apreender e problematizar os elementos relativos à gestão e 
organização do trabalho escolar bem como seus impactos na qualidade da educação; 

*  Doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Professor Titular da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG). E-mail: <loureiromcs@hotmail.com>.
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conhecer e analisar as políticas e ações de formação, profissionalização do professor; 
examinar as condições de acesso, permanência e desempenho escolar e suas vincula-
ções com a qualidade da educação.

O estudo consiste, assim, da caracterização de onze municípios goianos, Anápo-
lis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Goianésia, Goiânia, Goiatuba, Jataí, Orizona, Pires 
do Rio, São Luiz dos Montes Belos e Uruaçu, contendo histórico, indicadores demo-
gráficos, econômicos, físicos, políticos e socioculturais. Vinculados a essa caracteriza-
ção constam, de cada um dos onze municípios, dados relativos à sua situação educa-
cional e sua análise dos indicadores de matrículas, funções docentes, estabelecimen-
tos, número de turmas, situação do transporte escolar, educação infantil, ensino fun-
damental, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação especial. 

O livro é apenas o resultado do início de um trabalho de pesquisa e, dividido em 
duas partes, consiste, na primeira, em um debate acerca da qualidade da educação 
básica e sobre sua realidade no Brasil. Na segunda parte, apresenta os dados referen-
tes aos onze municípios estudados, dentre os quais se situam alguns dos maiores e 
mais importantes municípios goianos, como é o caso de Goiânia, Anápolis, Apareci-
da de Goiânia e Catalão. De leitura fácil e interessante, apresenta um curioso mosai-
co de realidades, aparentemente díspares, mas que, sob minucioso trabalho de análi-
se, poderão indicar os determinantes que lhes são comuns. 

Em função disso, pode-se dizer que o estudo nele contido é bastante representa-
tivo da realidade educacional dos municípios goianos, constituindo-se num instru-
mento de pesquisa muito útil para o estudo da realidade educacional do estado, seja 
pela análise comparativa de dados que o livro possibilita, seja pela possibilidade que 
sua organização indica de se efetuarem outros estudos, utilizando-se de indicadores 
da mesma categoria dos nele indicados. 

Ao apresentar a realidade da educação em municípios goianos, o livro contribui, 
como o afirmam seus organizadores, para a avaliação de políticas públicas e para a 
delimitação de novas necessidades nos sistemas e nas escolas. E, se é verdade que 
poucos são os estudos e pesquisas que têm como temática a qualidade da educação, 
tendo como referência a realidade nacional, o é, com muito maior justeza, quanto aos 
municípios goianos. Por isso, este livro é de valor inestimável na sistematização e di-
vulgação de informações sobre as escolas e sistemas municipais de ensino do estado 
de Goiás, tendo sempre em vista a construção e a universalização de uma escola de 
qualidade para todos.
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Políticas públicas e gestão da educação básica
O Distrito Federal em foco

Regina Vinhaes Gracindo; Erasto Fortes Mendonça (Orgs), Brasília: Líber Livro, 
2010, p. 290. ISBN 978-85-7963-024-8.

Responsáveis pela resenha:
Catarina de Almeida Santos*

Karine Nunes de Moraes**

A socialização do conhecimento no âmbito de uma sociedade com forte cará-
ter privatista e centralizador é fundamental, especialmente quando se tra-
ta de estudos e pesquisas que buscam apreender a realidade que nos cerca. 

Nesse sentido, o livro Políticas Públicas e Gestão da Educação Básica: o Distrito Federal em 
foco cumpre importante papel, ao trazer um conjunto de artigos que analisam, sob dife-
rentes olhares, aspectos importantes da realidade social, política e educacional do Dis-
trito Federal. 

Este livro socializa um conjunto de pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-
-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília 
(PPGE/FE/UnB), no período de 1997 a 2007, sobre políticas públicas para a educação bá-
sica e gestão da educação no Distrito Federal e seus desdobramentos na escola. É resul-
tado de parceria entre o Núcleo de Pesquisas em Políticas e Gestão da Educação (Nu-
pege) e o Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF). A expectativa é que 
a obra, além de aproximar a universidade e sua produção acadêmica do sistema de en-
sino, contribua diretamente com os educadores e gestores do sistema de ensino do DF, 
na reflexão sobre a escola e a gestão da educação, assim como sobre os processos de for-
mulação e implementação das políticas públicas para a educação básica. Espera-se, tam-
bém, que contribua no processo de formação de futuros professores, gestores e pesqui-
sadores não só no DF como em todo o País. 

O livro é composto por 14 artigos, organizados em quatro partes temáticas, que 
abordam o processo de formulação de políticas públicas para a educação básica no DF, 
as ações desempenhadas pelos partidos políticos, a atuação dos gestores do sistema de 

*  Doutora em Educação. Professora Adjunta da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília 
(UnB). E-mail: <cdealmeidasantos@gmail.com>.
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ensino e como se materializam no interior da escola. Cabe aqui destacar que, em que 
pese a importância dos artigos, não faremos uma exposição pontual de cada um deles, 
antes, destacaremos as principais temáticas abordadas na publicação. 

A primeira parte, O campo de estudo, traz um artigo que conta como está estruturado 
o Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UnB, mapeando as áreas de conheci-
mentos/concentração, que se materializam por meio das linhas de pesquisa que a com-
põem e a da produção acadêmica. O artigo faz o retrato do percurso do PPGE, no perí-
odo de uma década (1997-2007), com destaque para as dissertações sobre as políticas e a 
gestão do sistema de ensino do DF, a partir dos seguintes recortes: temporal, nível de en-
sino, espacial e temático. Com dados organizados por meio de gráficos, o texto demons-
tra o quantitativo de dissertações aprovadas a cada ano e seus respectivos orientadores, 
além dos agrupamentos por subáreas, e certamente ajudará o leitor a ter uma visão cla-
ra dos trabalhos de mestrado desenvolvidos no PPGE, sobretudo na linha de pesquisa 
Políticas Públicas e Gestão da Educação.

A segunda parte, Gestão da educação no Distrito Federal: reflexões sobre a prática, é com-
posta por cinco textos, nos quais seus autores problematizam os processos de gestão nas 
escolas públicas do Distrito Federal e os limites que interpõem à construção dessa ges-
tão, numa perspectiva mais democrática, como também as suas possibilidades, a partir 
das lutas travadas entre os atores que tecem o dia a dia, seja em âmbito local (no chão da 
escola) ou das políticas educacionais e sua interface com as políticas públicas e sociais 
mais amplas. Os autores dos textos buscam analisar e compreender: a) o papel do pro-
fessor na construção e implantação da gestão democrática em duas unidades escolares 
do DF, na década de 1990, especialmente a partir da análise de quatro elementos essen-
ciais: autonomia, participação, pluralismo e transparência; b) os fatores determinantes 
do processo de exclusão social e sua relação com a exclusão escolar; c) a construção de 
novas relações de poder, no interior da escola, com a participação do segmento “pais de 
alunos”, e sua importância no processo de construção da gestão democrática e na luta 
pela garantia de uma educação de qualidade; d) a trajetória dos funcionários da educa-
ção nas escolas e como esse segmento vem, historicamente, construindo sua identidade; 
e) os elementos motivadores na mobilização dos docentes para a construção e participa-
ção de projetos na escola. 

A terceira parte, Educação e Partidos Políticos no Distrito Federal: relações e políticas, 
constitui-se de três artigos, que abordam temática pouco explorada na literatura da área, 
qual seja, o processo de formulação de políticas públicas para a educação básica e a atu-
ação dos partidos políticos nesse contexto. Dentre as principais temáticas, cabe ressaltar 
o esforço dos autores em identificar e analisar: a) as relações de discrepância ou de coin-
cidência entre as propostas constantes nos programas e manifestos dos partidos políticos 
e as posições assumidas pelas bancadas na Câmara Legislativa do Distrito Federal, du-
rante a apresentação e votação de projetos de lei; b) as relações, posturas e concepções de 
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gestão democrática no Executivo (com os secretários de educação) e no Legislativo (com 
os partidos políticos), no processo de elaboração e aprovação das Leis nº 957, de 1995, e 
nº 247, de 1999; e, c) as concepções de público e privado na Constituição Federal/88, na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na percepção de seis partidos políticos 
do Distrito Federal, quais sejam, Partido Progressista (PP), Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro (PMDB), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Partido da Frente Liberal (PFL).

A quarta parte, Políticas públicas de educação no Distrito Federal, integra cinco artigos, 
dedicados à análise das concepções e principais impactos das políticas públicas para a 
educação básica no Distrito Federal. Dentre as principais temáticas, os autores se dedi-
caram a: a) analisar comparativamente dois programas de inclusão educacional, a saber, 
Programas Bolsa Escola e Programa Renda Minha, implantados no Distrito Federal, em 
1995 e 2001, respectivamente, assim como a percepção das famílias contempladas por 
ambos; b) analisar, na legislação, documentos e orientações oficiais, aspectos da expan-
são, gratuidade e universalização do ensino por parte do poder público; c) analisar as in-
ter-relações estabelecidas entre a construção do projeto político-pedagógico e a melho-
ria da qualidade da escola, e seu papel no processo de construção da autonomia da es-
cola e na alteração das práticas conservadoras nela vigentes; d) analisar o Programa de 
Aceleração da Aprendizagem (PAA) implantado no Distrito Federal, em parceria com 
o MEC, e seus principais impactos na escola, e a percepção de professores e alunos dos 
anos iniciais do ensino fundamental; e) identificar e analisar as muitas facetas do traba-
lho docente no contexto escolar, a partir da categoria trabalho.

Ao problematizarem elementos, tais como autonomia, democracia, participação, in-
clusão, exclusão, os autores contribuem com a análise das políticas públicas e gestão da 
educação básica. Contribuem, também, ao problematizar elementos limitadores no pro-
cesso de construção de uma escola de qualidade, uma vez que as relações travadas no 
cotidiano da escola e da sociedade podem facilitar e/ou dificultar sua conquista. E, ain-
da, por apresentarem dados e análises que demonstram que a participação ativa dos di-
ferentes atores do campo educacional é o único caminho para a construção de uma edu-
cação de qualidade, socialmente referenciada, e de uma escola cada vez mais autôno-
ma e não excludente, em prol da consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária.

Desse modo, o livro Políticas Públicas e Gestão da Educação Básica: o Distrito Federal 
em foco torna-se leitura imprescindível para todos aqueles que tecem, cotidianamente, a 
rede pública de educação no DF, quer professores, funcionários da educação, gestores 
ou parlamentares. Em que pese ser uma obra especificamente sobre políticas públicas e 
gestão da educação básica do Distrito Federal, apresenta uma contribuição muito gran-
de para estudantes e demais profissionais da educação de outros estados e municípios, 
além dos demais gestores públicos que estão, direta e indiretamente, lidando com for-
mulação e implementação de políticas públicas para a educação.
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Análise da CNTE à Emenda Constitucional nº 59, 
de 11 de novembro 2009

Apresentação

A presente análise, elaborada em dezembro de 2009, foi amplamente disse-
minada junto às afiliadas da CNTE e demais setores que compartilham a 
defesa da educação de qualidade socialmente referenciada.

A Emenda Complementar (EC) nº 59, de 2009, referendou históricas bandeiras 
de luta do movimento, como o fim da Desvinculação dos Recursos da União (DRU) 
na educação e a obrigatoriedade do ensino de quatro a 17 anos – assegurando direito 
aos que não tiveram acesso à educação escolar na idade adequada.

Esta EC incorporou, ainda, outras conquistas igualmente importantes na Cons-
tituição, tais como: (i) os programas suplementares de material didático, transporte, 
alimentação e assistência à saúde - estendidos aos estudantes de todas as etapas da 
educação básica; (ii) os mecanismos norteadores do Sistema Nacional de Educação, a 
fim de assegurar a universalização do ensino obrigatório e o padrão de qualidade na-
cional à educação; e (iii) a autorização para estabelecer o limite do investimento para 
os recursos públicos em educação em proporção ao PIB.

Preceitos da EC nº 59

1. Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da DRU 
sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, de 
que trata o art. 212 da Constituição Federal de 1988;

2. Dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, que preveem a obrigatoriedade 
do ensino de quatro a dezessete anos e ampliam a abrangência dos programas 
suplementares para todas as etapas da educação básica;

3. Dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, 
com a inserção do inciso VI.
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Texto da EC nº 59, de 2009
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º 

do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º. Os incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal, passam a vigo-
rar com as seguintes alterações:

“Art. 208. ................................................................
I - 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 tive-
ram acesso na idade própria; (NR)

.................................
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimen-
tação e assistência à saúde.” (NR)

Comentário da CNTE

A EC nº 59, de 2009, amplia significativamente o direito de todos/as os/as cida-
dãos/ãs à educação pública gratuita, e eleva o País à condição de nação com mais tem-
po dedicado ao ensino obrigatório, no mundo. Embora o foco da Emenda seja a uni-
versalização das matrículas entre a faixa etária de quatro a 17 anos, as pessoas que 
não tiveram acesso à escola têm assegurado o direito de estudar, a partir de agora. Na 
prática, os estados e municípios, além do DF, encontram-se obrigados (gradualmen-
te, até 2016) a ofertar essas etapas da educação básica a todo o cidadão, com a exceção 
da creche, que mantém a discricionariedade dos pais em matricular ou não as crian-
ças de até três anos de idade. Contudo, compete ao Estado, também, ofertar a creche, 
gratuitamente, nos estabelecimentos públicos; e, à sociedade, lutar pela ampliação de 
vagas, sobretudo aos filhos da classe trabalhadora, quem mais necessita dessa políti-
ca pública de caráter educacional e assistencial.

A educação de jovens e adultos foi contemplada na parte final da redação do art. 
1º da EC nº 59, de 2009, que garante a oferta pública a todos os que não tiveram aces-
so ao ensino básico, na idade apropriada.

Do ponto de vista da educação especial, embora com matrícula não obrigatória 
[pois nem sempre figurará como formação comum indispensável para o exercício da cida-
dania (art. 22, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 9.394, de 
1996)], sua oferta é dever constitucional do Estado, a partir da etapa infantil (art. 58, 
§ 3º, LDB), oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 58, caput).
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A obrigatoriedade da educação básica é reivindicação antiga e consta do Plano 
Nacional de Educação da Sociedade Brasileira (II CONED, 1997). Inédita no direito 
social brasileiro, sua concessão transpõe as limitações impostas à sociedade pelas re-
formas educacionais de 1996, que mantinham a obrigatoriedade e restringiam o fi-
nanciamento ao ensino fundamental (Fundef).

Todavia, o processo de escolarização, no Brasil, mostra que a permanência na es-
cola e a qualidade da educação continuam a ser os principais problemas a serem su-
perados, pois a ampliação das matrículas tem avançado e ganha força com o adven-
to da EC nº 59, de 2009. Corroboramos, assim, algumas medidas adotadas pelo MEC 
que servem de sustentação à EC nº 59, de 2009. A complementação da União de, no 
mínimo, 10% do valor total do Fundeb destinará, em 2010, mais de R$ 7 bilhões do 
governo federal aos sistemas estaduais e municipais de ensino. A mudança do inciso 
VII, do art. 208, da CF de 1988, permite ampliar o raio de ação dos programas do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação, por agregar recursos do Salário Edu-
cação, hoje na ordem de R$ 8 bilhões anuais. O aporte federal para o pagamento do 
Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), embora ainda incipiente e limitado pela 
Portaria MEC nº 484, de 2009, constitui salvaguarda às limitações orçamentárias de 
eventuais entes federados, que não puderem arcar com o vencimento mínimo desti-
nado à maior parte dos trabalhadores em educação, no caso o magistério. Outros dis-
positivos constam da própria EC nº 59, de 2009, que veremos nos comentários dos ar-
tigos subsequentes desta EC.

Educação infantil e ensino fundamental de nove anos

Sobre o aspecto pedagógico, a ampliação da obrigatoriedade do ensino requer 
adaptações legais, sobretudo na LDB, e exige uniformidade normativa, especialmen-
te na educação infantil e no acesso ao ensino fundamental. Por isso, o MEC consti-
tuiu um grupo de trabalho com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu-
cação (Undime), Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), CNTE, 
Movimento Interforuns de Educação Infantil do Brasil (Mieib) e outros, a fim de ob-
ter o consenso sobre as mudanças necessárias. A primeira diz respeito à revisão das 
Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, sobre as quais se discute a pertinência 
de exigibilidade de frequência das crianças da pré-escola, uma vez que esta subetapa 
tornou-se obrigatória. A proposta apresentada pelo Mieib é de estipular o percentual 
de 60% para a frequência das crianças entre quatro e cinco anos de idade, dentro dos 
parâmetros dos 200 dias letivos e das 800 horas de trabalho pedagógico (para as de-
mais etapas, permanecem os 75% de presença mínima). Quanto à avaliação discente, 
mantém-se o princípio do art. 31 da LDB, que prevê o acompanhamento da criança, 
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
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O que preocupa as entidades é a garantia do acesso às crianças de seis anos de 
idade ao ensino fundamental de nove anos, sobretudo devido às divergentes interpre-
tações, pelos sistemas de ensino, sobre a idade cronológica para a efetivação da matrí-
cula nessa etapa. Embora o Conselho Nacional de Educação tenha expedido diversos 
pareceres no sentido de esclarecer a redação das Leis nº 11.114, de 2005, e nº 11.274, 
de 2006, respectivamente os artigos 6º e 32 da LDB, bem como à Resolução CNE/CEB 
nº 03, de 2005 (que estipulou as idades para as duas primeiras etapas do nível bási-
co), fato é que os sistemas estaduais e municipais desprezaram a tentativa de unifor-
mização do tema e passaram a adotar as suas próprias posições, em muitos casos por 
simples conveniência econômico-financeira. Ou seja, o princípio de inclusão diferen-
ciada das crianças de seis anos na etapa fundamental foi totalmente desconsiderado, 
sob a alegação de que os sistemas teriam (e têm) direito de legislar sobre questões su-
plementares às normas gerais – art. 23, § 2º da CF de 1988. E o fato de as leis federais 
não serem tão explícitas sobre o momento da idade cronológica, que determina o aces-
so das crianças de seis anos ao ensino fundamental (embora o CNE o tenha defendi-
do, por várias vezes), fez com que os sistemas se arvorassem a autoridade regulatória, 
provocando sérias anomalias à implementação “correta” e definitiva do ensino funda-
mental de nove anos, até 2010, conforme determina a Lei nº 11.274, de 2006.

Ainda com relação a este tema, a proposta do MEC é a de criar parágrafos no art. 
30 da LDB, com as seguintes redações: i. “Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fun-
damental, a criança deverá ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em 
que ocorrer matrícula”; ii. “As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data defi-
nida no parágrafo anterior deverão ser matriculadas na Pré-Escola.” (idem às redações pro-
postas pelo CNE no Parecer CEB nº 22, de 2009).

Segundo dados do censo escolar de 2008 (INEP, 2009), 92% dos municípios já 
adotaram o fundamental de nove anos. No entanto, a heterogeneidade de interpreta-
ções em relação à idade cronológica de acesso obrigou o CNE a aprovar, recentemen-
te, um parecer, autorizando o ingresso de crianças de cinco anos e alguns meses no en-
sino fundamental, especificamente em 2010, a fim de não contrapor decisões judiciais 
que ordenaram a matrícula de crianças com essa idade no ensino fundamental. A deci-
são se pautou pela antecipação da escolaridade dessas crianças, autorizada por alguns 
sistemas. Com a alteração da LDB, esse tipo de situação, certamente, será evitado, para 
o bem das próprias crianças, que não precisarão ingressar precocemente numa etapa 
em que o aprendizado lúdico dá espaço a um maior nível de concentração e onde o 
início da alfabetização exige procedimentos didáticos mais densos, vinculados a pro-
cessos avaliativos de desempenho escolar.

Outra ação do MEC consiste em criar o art. 30-A na LDB, com o intuito de pre-
ver as seguintes regras comuns para a educação infantil, na forma de incisos: I – a car-
ga horária mínima anual será de oitocentas horas distribuídas por um mínimo de 
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duzentos dias de efetivo trabalho educacional; II – A jornada em tempo parcial inclui-
rá pelo menos quatro horas diárias de atendimento à criança. E, em tempo integral a 
jornada com duração igual ou superior a sete horas; III – O controle de frequência fica 
a cargo do estabelecimento, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas; IV 
– É facultado aos sistemas organizar a educação infantil em séries anuais, períodos se-
mestrais, ciclos, grupos com base na mesma idade ou em idades diferentes.

Cabe, aqui, expressar a concordância da CNTE às bases comuns da educação in-
fantil obrigatória, bem como à estipulação, na Lei, da data cronológica de acesso ao 
fundamental, pelo fato de ambas as medidas garantirem os princípios pedagógicos 
inerentes ao direito das crianças, de maneira apropriada à idade, de aprenderem os 
conhecimentos e os valores para a vida social. Tais medidas também visam assegurar 
a equidade da oferta em qualquer localidade (facilitando eventuais transferências) e 
comprometem os poderes públicos e as famílias com os preceitos da legislação.

Por fim, é importante registrar que a ampliação da obrigatoriedade do ensino, na 
forma de direito subjetivo de todo/a e qualquer cidadão/ã, exigirá incrementos no fi-
nanciamento da educação pública, em todos os níveis de governo, especialmente o es-
tadual e o municipal. Por esta razão, a Conae deve aprovar a orientação de seu tex-
to-base, que prevê o aumento dos percentuais de vinculação, sobretudo estendendo a 
ampliação das receitas, vinculando-as a algumas contribuições sociais. Outra impor-
tante fonte de recursos advirá do Fundo Social do pré-sal, sobre o qual a 7ª Conferên-
cia de Educação da CNTE propôs a destinação de 50% de sua receita à educação.

Texto da EC nº 59, de 2009
Art. 2º. O § 4º do art. 211 da Constituição Federal passa a vigorar com a se-

guinte redação:
“Art. 211. .................................................................................
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distri-

to Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar 
a universalização do ensino obrigatório.” (NR)

Comentário da CNTE

Embora o caput do art. 211 da CF de 1988 explicite que os entes federados organi-
zarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração, o novo parágrafo reafirma 
que a espécie colaborativa visa à universalização do ensino obrigatório.

A CNTE tem apontado, em seus documentos sobre competências federativas, 
que o regime de colaboração não necessariamente compromete os entes públicos a 
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efetivarem ações conjuntas e eficientes. Esta prerrogativa cabe ao regime de coopera-
ção previsto no art. 23, parágrafo único da CF de 1988, que prevê a institucionalização 
das políticas cooperativas. Isto não quer dizer que todas as políticas ou programas 
educacionais devam ser previstos em Lei, pois, se assim o fosse, o art. 211 da CF de 
1988 seria inócuo. O fato é que existem políticas estruturantes, a exemplo do financia-
mento, da gestão democrática, da formação e valorização profissional e da avaliação 
institucional, que requerem previsão legal, a fim de cumprirem os requisitos de equi-
dade, universalização e continuidade dos deveres do Estado brasileiro. E o Plano Na-
cional de Educação deve ser o primeiro espaço de agregação desses compromissos.

Embora o financiamento e parte dos assuntos inerentes à valorização profissio-
nal contem com legislações próprias (Fundeb e PSPN), falta assegurar o direito à for-
mação pública inicial e continuada dos trabalhadores em educação; regulamentar, 
em nível federal, os critérios para a gestão democrática (art. 206, VI); comprometer os 
entes federados (e os gestores públicos) no cumprimento dos objetivos e metas esta-
belecidos pelo Plano Nacional de Educação. Neste quesito, uma Lei de Responsabili-
dade Educacional seria uma alternativa viável.

Texto da EC nº 59, de 2009
Art. 3º. O § 3º do art. 212 da Constituição Federal passa a vigorar com a se-

guinte redação:
“Art. 212. ................................................................................
§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendi-

mento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universaliza-
ção, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de 
educação.”(NR)

Comentário da CNTE

É de extrema importância que a destinação dos recursos públicos se paute em 
planejamento, que vise assegurar o direito à educação de forma universal, equânime 
e com qualidade. Esta redação possibilita transpor parte das políticas do Plano de De-
senvolvimento da Educação e do Plano de Ações Articuladas para a esfera institucio-
nal, desde que sejam absorvidas pelo novo Plano Nacional de Educação. Por outro 
lado, o PNE readquire protagonismo de política orientadora para as ações dos siste-
mas de ensino, principalmente à luz dos artigos subsequentes da EC nº 59, de 2009.
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Texto da EC nº 59, de 2009
Art. 4º. O caput do art. 214 da Constituição Federal passa a vigorar com a se-

guinte redação, acrescido do inciso VI:
“Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração dece-

nal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de cola-
boração 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 dife-
rentes esferas federativas que conduzam a:

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

como proporção do produto interno bruto.” (NR)

Comentário da CNTE

Este artigo introduz três temas ao texto constitucional, todos de suma impor-
tância. O primeiro deles refere-se à estipulação do período decenal para o PNE. A 
redação anterior mencionava períodos plurianuais, sem definir um tempo específi-
co. Tendo em vista que a mensuração das políticas educacionais se dá mais apropria-
damente entre uma geração e outra, e que esse lapso temporal pode ser caracteriza-
do pela formação elementar (ensino fundamental), é conveniente fixar o prazo de 10 
anos para a reformulação do PNE, pois não é um tempo curto, nem tampouco longo, 
para mensurar os impactos das políticas sobre as metas estipuladas para o conjunto 
da educação regular.

A segunda inovação trata de antecipar o reconhecimento do Sistema Nacional 
de Educação (SNE), ainda em processo de gestação nas conferências que antecedem 
a Conae. Prevê-se, pelo texto da EC nº 59, que o SNE se pautará pelo regime de cola-
boração, devendo, porém, ter suas ações articuladas pelo PNE, com o objetivo de al-
cançar equanimemente as metas do Plano.

Por último, a principal fonte de sustentação do PNE e do SNE se apresenta na 
alternativa de vincular um percentual do Produto Interno Bruto (PIB) à meta de in-
vestimento em educação. Trata-se de reivindicação histórica da sociedade, a qual não 
terá mais razão de ser vetada no próximo PNE, desde que o percentual também seja 
definido nos Planos Plurianuais (PPA) e que o PNE indique o quantum correspon-
dente a cada ente federado. Lembramos que essas foram as razões do veto ao Item 
11.3, subitem 1 da Lei nº 10.172, de 2001 (atual PNE), mantidas até hoje, à destina-
ção de 7% do PIB em educação, durante a década que se encerrará no próximo ano.
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Texto da EC nº 59, de 2009
Art. 5º O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 76. ..................................................................................
§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento 

do ensino de que trata o art. 212 da Constituição, o percentual referido no caput 
deste artigo será de 12,5 % (doze inteiros e cinco décimos por cento) no exercício de 
2009, 5% (cinco por cento) no exercício de 2010, e nulo no exercício de 2011.” (NR)

Comentário da CNTE

Refere-se ao fim da DRU, criada em 1997 sob a nomenclatura de Fundo de Esta-
bilização Fiscal (FEF), e que se estima ter retirado mais de R$ 100 bilhões da educa-
ção, desde então.

Esta é outra reivindicação da sociedade que foi atendida pela EC nº 59, de 2009, 
embora de forma gradual. Somente em 2011, os recursos vinculados à educação, pre-
vistos no art. 212 da CF de 1988, estarão totalmente desonerados da DRU e reforçarão 
as políticas educacionais. O desafio, desde já, consiste em canalizar parte substancial 
dessa fonte na educação básica, buscando diminuir a brutal diferença per capita entre 
os estudantes desse nível e os do nível superior.

Texto da EC nº 59, de 2009
Art. 6º O disposto no inciso I do art. 208 da Constituição Federal deverá 

ser implementado progressivamente, até 2016, nos termos do Plano Nacional de 
Educação, com apoio técnico e financeiro da União.

Comentário da CNTE

Ao prever a progressividade da obrigatoriedade do ensino dos quatro aos 17 
anos (e aos que não tiveram acesso à escola na idade própria), a EC nº 59, de 2009, evi-
ta entrar em colisão com outros dispositivos do próprio texto constitucional – e com 
os que ela visa suplantar –, o que poderia torná-la inconstitucional, no caso de algum 
ente federado julgar-se incapacitado de atendê-la por razões financeiras.

Isso explica, também, o cuidado empreendido nas redações que cuidam do Pla-
no Nacional de Educação, principalmente o regime de colaboração a ser gerido por 



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 4, n. 7, p. 373-382, jul./dez. 2010. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 381

um Sistema Nacional de Educação, a quem competirá organizar a oferta, dentro de 
padrões que conciliem a demanda escolar e a capacidade de oferta pública. Esta ini-
ciativa evita qualquer argumento contrário à EC nº 59, calcado no princípio jurídico 
(neoliberal) da reserva do possível. E a vinculação de percentual do PIB deve ser traba-
lhada de tal forma, que corrobore o intento de assegurar plenas condições de cumpri-
mento das metas de obrigatoriedade, definidas pela EC nº 59, de 2009.

Texto da EC nº 59, de 2009
Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.

Comentário da CNTE

Os novos dispositivos constitucionais são válidos desde 11 de novembro de 
2009, o que não impede eventuais postulantes competentes, a qualquer momento, de 
requerer a inconstitucionalidade da EC nº 59, de 2009. Para o bem do Brasil, espera-
mos que isso não aconteça e que os esforços dos governos e da sociedade se unam, no 
sentido de assegurar as conquistas provindas com a EC nº 59, de 2009, por meio da 
construção democrática do PNE e da gestão, também compartilhada, do SNE.

Por fim, é imperativo considerar que a EC nº 59, de 2009, carrega importante con-
ceito sistêmico, sem o qual se torna impossível alcançar o objetivo de universalizar, 
com qualidade, a educação básica no Brasil.
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Ministério da Educação
Conselho Nacional de Educação
Câmara de Educação Básica 

 

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010 (*) 

Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 
de conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do art. 9º da Lei nº 4.024/61, 
com a redação dada pela Lei nº 9.131/95, no art. 32 da Lei nº 9.394/96, na Lei nº 

11.274/2006, e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2010, homologado por Despacho 
do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 9 de dezembro de 2010, re-
solve: 

Art. 1º A presente Resolução fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fun-
damental de 9 (nove) anos a serem observadas na organização curricular dos sistemas de en-
sino e de suas unidades escolares. 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos 
articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Pare-
cer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010) e reúnem princípios, fundamentos e 
procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas pú-
blicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares 
nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos 
projetos político-pedagógicos das escolas. 

Parágrafo único. Estas Diretrizes Curriculares Nacionais aplicam-se a todas as modalida-
des do Ensino Fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem 
como à Educação do Campo, à Educação Escolar Indígena e à Educação Escolar Quilombola. 

(*) Resolução CNE/CEB 7/2010. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34.
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Fundamentos 

Art. 3º O Ensino Fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um 
e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. 

Art. 4º É dever do Estado garantir a oferta do Ensino Fundamental público, gratuito e de 
qualidade, sem requisito de seleção. 

Parágrafo único. As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar considerando 
essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao co-
nhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e 
para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independente-
mente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. 

Art. 5º O direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser humano, 
constitui o fundamento maior destas Diretrizes. A educação, ao proporcionar o desenvolvi-
mento do potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, sociais e do di-
reito à diferença, sendo ela mesma também um direito social, e possibilita a formação cidadã 
e o usufruto dos bens sociais e culturais. 

§ 1º O Ensino Fundamental deve comprometer-se com uma educação com qualidade so-
cial, igualmente entendida como direito humano. 

§ 2º A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevan-
te, pertinente e equitativa. 

I – A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vis-
ta das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. 

II – A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos 
estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. 

III – A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresen-
ta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens 
equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. 

§ 3º Na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, a 
equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos 
providas e aos alunos que deles mais necessitem. Ao lado das políticas universais, dirigidas a 
todos sem requisito de seleção, é preciso também sustentar políticas reparadoras que assegu-
rem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagem. 

§ 4º A educação escolar, comprometida com a igualdade do acesso de todos ao conheci-
mento e especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da população em des-
vantagem na sociedade, será uma educação com qualidade social e contribuirá para dirimir 
as desigualdades historicamente produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a permanência 
e o sucesso na escola, com a consequente redução da evasão, da retenção e das distorções de 
idade/ano/série (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010, que define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica). 
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Princípios 

Art. 6º Os sistemas de ensino e as escolas adotarão, como norteadores das políticas educa-
tivas e das ações pedagógicas, os seguintes princípios: 

I – Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pes-
soa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater 
e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 

II – Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem 
comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; da busca da equidade 
no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; da exigência 
de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apre-
sentam diferentes necessidades; da redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. 

III – Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; do enri-
quecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; da valorização das diferen-
tes manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira; da construção de identidades 
plurais e solidárias. 

Art. 7º De acordo com esses princípios, e em conformidade com o art. 22 e o art. 32 da Lei 
nº 9.394/96 (LDB), as propostas curriculares do Ensino Fundamental visarão desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, mediante os obje-
tivos previstos para esta etapa da escolarização, a saber: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno do-
mínio da leitura, da escrita e do cálculo; II – a compreensão do ambiente natural e social, do sis-
tema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores como 
instrumentos para uma visão crítica do mundo; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de to-
lerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Matrícula no Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e carga horária 

Art. 8º O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a população na 
faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os que, 
na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo.

§ 1º É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos com-
pletos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da 
Lei e das normas nacionais vigentes. 
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§ 2º As crianças que completarem 6 (seis) anos após essa data deverão ser matriculadas 
na Educação Infantil (Pré-Escola). 

§ 3º A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 800 (oitocen-
tas) horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. 

Currículo 

Art. 9º O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, como cons-
tituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permea-
das pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhe-
cimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos es-
tudantes. 

§ 1º O foco nas experiências escolares significa que as orientações e as propostas curri-
culares que provêm das diversas instâncias só terão concretude por meio das ações educa-
tivas que envolvem os alunos. 

§ 2º As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar:, aque-
les que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem, de 
forma implícita, para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, ati-
tudes, sensibilidade e orientações de conduta são veiculados não só pelos conhecimentos, 
mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, pela distribuição 
do tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e 
pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. 

§ 3º Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias que produ-
zem orientações sobre o currículo, as escolas e os professores selecionam e transformam a 
fim de que possam ser ensinados e aprendidos, ao mesmo tempo em que servem de elemen-
tos para a formação ética, estética e política do aluno. 

Base nacional comum e parte diversificada: complementaridade 

Art. 10 O currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, complemen-
tada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. 

Art. 11 A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do Ensino Fundamen-
tal constituem um todo integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos. 

§ 1º A articulação entre a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do 
Ensino Fundamental possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de formação básica 
do cidadão com a realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da 
sociedade, da cultura e da economia e perpassa todo o currículo. 
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§ 2º Voltados à divulgação de valores fundamentais ao interesse social e à preservação da or-
dem democrática, os conhecimentos que fazem parte da base nacional comum a que todos devem 
ter acesso, independentemente da região e do lugar em que vivem, asseguram a característica uni-
tária das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas. 

§ 3º Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo serão defini-
dos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo, 
assegurando a contextualização dos conhecimentos escolares em face das diferentes realidades. 

Art. 12 Os conteúdos que compõem a base nacional comum e a parte diversificada têm ori-
gem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na 
cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área da 
saúde e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da cidada-
nia, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e dos alunos. 

Art. 13 Os conteúdos a que se refere o art. 12 são constituídos por componentes curriculares 
que, por sua vez, se articulam com as áreas de conhecimento, a saber: Linguagens, Matemática, 
Ciências da Natureza e Ciências Humanas. As áreas de conhecimento favorecem a comunicação 
entre diferentes conhecimentos sistematizados e entre estes e outros saberes, mas permitem que 
os referenciais próprios de cada componente curricular sejam preservados. 

Art. 14 O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve abranger, obriga-
toriamente, conforme o art. 26 da Lei nº 9.394/96, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemáti-
ca, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do 
Brasil, bem como o ensino da Arte, a Educação Física e o Ensino Religioso. 

Art. 15 Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim orga-
nizados em relação às áreas de conhecimento: 

I – Linguagens: 
a) Língua Portuguesa; 
b) Língua Materna, para populações indígenas; 
c) Língua Estrangeira moderna; 
d) Arte; e 
e) Educação Física; 
II – Matemática; 
III – Ciências da Natureza; 
IV – Ciências Humanas: 
a) História; 
b) Geografia; 
V – Ensino Religioso. 
§ 1º O Ensino Fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada também às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendiza-
gem, conforme o art. 210, § 2º, da Constituição Federal. 
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§ 2º O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas 
e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e eu-
ropéia (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.394/96). 

§ 3º A história e as culturas indígena e afro-brasileira, presentes, obrigatoriamente, nos 
conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar e, em especial, no ensino deAr-
te, Literatura e História do Brasil, assim como a História da África, deverão assegurar o conhe-
cimento e o reconhecimento desses povos para a constituição da nação (conforme art. 26-A da 
Lei nº 9.394/96, alterado pela Lei nº 11.645/2008). Sua inclusão possibilita ampliar o leque de re-
ferências culturais de toda a população escolar e contribui para a mudança das suas concepções 
de mundo, transformando os conhecimentos comuns veiculados pelo currículo e contribuindo 
para a construção de identidades mais plurais e solidárias. 

§ 4º A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricu-
lar Arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a dança, conforme o § 6º do art. 
26 da Lei nº 9.394/96. 

§ 5º A Educação Física, componente obrigatório do currículo do Ensino Fundamental, inte-
gra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao aluno apenas nas circunstân-
cias previstas no § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394/96. 

§ 6º O Ensino Religioso, de matrícula facultativa ao aluno, é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas 
de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e ve-
dadas quaisquer formas de proselitismo, conforme o art. 33 da Lei nº 9.394/96. 

Art. 16 Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em seus 
conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas 
abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e local, 
bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e so-
cial, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei nº 8.069/90), preservação do meio ambiente, nos termos da política nacional 
de educação ambiental (Lei nº 9.795/99), educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ci-
ência e tecnologia, e diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da 
base nacional comum e da parte diversificada do currículo. 

§ 1º Outras leis específicas que complementam a Lei nº 9.394/96 determinam que sejam ain-
da incluídos temas relativos à condição e aos direitos dos idosos (Lei nº 10.741/2003) e à educa-
ção para o trânsito (Lei nº 9.503/97). 

§ 2º A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curricu-
lares, as áreas de conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada, conforme a 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e 
Resolução CNE/CEB nº 4/2010). 

§ 3º Aos órgãos executivos dos sistemas de ensino compete a produção e a disseminação de 
materiais subsidiários ao trabalho docente, que contribuam para a eliminação de discriminações, 
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racismo, sexismo, homofobia e outros preconceitos e que conduzam à adoção de comportamen-
tos responsáveis e solidários em relação aos outros e ao meio ambiente. 

Art. 17 Na parte diversificada do currículo do Ensino Fundamental será incluído, obriga-
toriamente, a partir do 6º ano, o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar. 

Parágrafo único. Entre as línguas estrangeiras modernas, a língua espanhola poderá ser a 
opção, nos termos da Lei nº 11.161/2005. 

Projeto político-pedagógico 

Art. 18 O currículo do Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração exige a estru-
turação de um projeto educativo coerente, articulado e integrado, de acordo com os modos de 
ser e de se desenvolver das crianças e adolescentes nos diferentes contextos sociais. 

Art. 19 Ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a Lei nº 9.394/96 se-
rão compreendidos como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si, ao longo 
dos 9 (nove) anos de duração do Ensino Fundamental. 

Gestão democrática e participativa como garantia do direito à educação 

Art. 20 As escolas deverão formular o projeto político-pedagógico e elaborar o regimento 
escolar de acordo com a proposta do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, por meio de pro-
cessos participativos relacionados à gestão democrática. 

§ 1º O projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta educativa construída pela 
comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características dos alunos, 
nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares na-
cionais e dos respectivos sistemas de ensino. 

§ 2º Será assegurada ampla participação dos profissionais da escola, da família, dos alu-
nos e da comunidade local na definição das orientações imprimidas aos processos educativos 
e nas formas de implementá-las, tendo como apoio um processo contínuo de avaliação das 
ações, a fim de garantir a distribuição social do conhecimento e contribuir para a construção 
de uma sociedade democrática e igualitária. 

§ 3º O regimento escolar deve assegurar as condições institucionais adequadas para a exe-
cução do projeto político-pedagógico e a oferta de uma educação inclusiva e com qualidade 
social, igualmente garantida a ampla participação da comunidade escolar na sua elaboração. 

§ 4º O projeto político-pedagógico e o regimento escolar, em conformidade com a legis-
lação e as normas vigentes, conferirão espaço e tempo para que os profissionais da escola e, 
em especial, os professores, possam participar de reuniões de trabalho coletivo, planejar e 
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executar as ações educativas de modo articulado, avaliar os trabalhos dos alunos, tomar parte 
em ações de formação continuada e estabelecer contatos com a comunidade. 

§ 5º Na implementação de seu projeto político-pedagógico, as escolas se articularão com 
as instituições formadoras com vistas a assegurar a formação continuada de seus profissionais. 

Art. 21 No projeto político-pedagógico do Ensino Fundamental e no regimento escolar, o 
aluno, centro do planejamento curricular, será considerado como sujeito que atribui sentidos à na-
tureza e à sociedade nas práticas sociais que vivencia, produzindo cultura e construindo sua iden-
tidade pessoal e social. 

Parágrafo único. Como sujeito de direitos, o aluno tomará parte ativa na discussão e na im-
plementação das normas que regem as formas de relacionamento na escola, fornecerá indicações 
relevantes a respeito do que deve ser trabalhado no currículo e será incentivado a participar das 
organizações estudantis. 

Art. 22 O trabalho educativo no Ensino Fundamental deve empenhar-se na promoção de 
uma cultura escolar acolhedora e respeitosa, que reconheça e valorize as experiências dos alunos 
atendendo as suas diferenças e necessidades específicas, de modo a contribuir para efetivar a in-
clusão escolar e o direito de todos à educação. 

Art. 23 Na implementação do projeto político-pedagógico, o cuidar e o educar, indissociá-
veis funções da escola, resultarão em ações integradas que buscam articular-se, pedagogicamen-
te, no interior da própria instituição, e também externamente, com os serviços de apoio aos siste-
mas educacionais e com as políticas de outras áreas, para assegurar a aprendizagem, o bem-estar 
e o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões. 

Relevância dos conteúdos, integração e abordagens 

Art. 24 A necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo favorece a sua con-
textualização e aproxima o processo educativo das experiências dos alunos. 

§ 1º A oportunidade de conhecer e analisar experiências assentadas em diversas concepções 
de currículo integrado e interdisciplinar oferecerá aos docentes subsídios para desenvolver pro-
postas pedagógicas que avancem na direção de um trabalho colaborativo, capaz de superar a frag-
mentação dos componentes curriculares. 

§ 2º Constituem exemplos de possibilidades de integração do currículo, entre outros, as pro-
postas curriculares ordenadas em torno de grandes eixos articuladores, projetos interdisciplinares 
com base em temas geradores formulados a partir de questões da comunidade e articulados aos 
componentes curriculares e às áreas de conhecimento, currículos em rede, propostas ordenadas em 
torno de conceitos-chave ou conceitos nucleares que permitam trabalhar as questões cognitivas e 
as questões culturais numa perspectiva transversal, e projetos de trabalho com diversas acepções. 

§ 3º Os projetos propostos pela escola, comunidade, redes e sistemas de ensino serão 
articulados ao desenvolvimento dos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, 
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observadas as disposições contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Edu-
cação Básica (Resolução CNE/CEB nº 4/2010, art. 17) e nos termos do Parecer que dá base à 
presente Resolução. 

Art. 25 Os professores levarão em conta a diversidade sociocultural da população esco-
lar, as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e a multiplicidade de interes-
ses e necessidades apresentadas pelos alunos no desenvolvimento de metodologias e estra-
tégias variadas que melhor respondam às diferenças de aprendizagem entre os estudantes e 
às suas demandas. 

Art. 26 Os sistemas de ensino e as escolas assegurarão adequadas condições de trabalho 
aos seus profissionais e o provimento de outros insumos, de acordo com os padrões mínimos 
de qualidade referidos no inciso IX do art. 4º da Lei nº 9.394/96 e em normas específicas esta-
belecidas pelo Conselho Nacional de Educação, com vistas à criação de um ambiente propí-
cio à aprendizagem, com base: 

I – no trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos professores e 
demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos; 

II – no atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada um mediante 
abordagens apropriadas; 

III – na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais e culturais do 
entorno; 

IV – na contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem seja relevan-
te e socialmente significativa; 

V – no cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias. 
Parágrafo único. Como protagonistas das ações pedagógicas, caberá aos docentes equili-

brar a ênfase no reconhecimento e valorização da experiência do aluno e da cultura local que 
contribui para construir identidades afirmativas, e a necessidade de lhes fornecer instrumen-
tos mais complexos de análise da realidade que possibilitem o acesso a níveis universais de 
explicação dos fenômenos, propiciando-lhes os meios para transitar entre a sua e outras reali-
dades e culturas e participar de diferentes esferas da vida social, econômica e política. 

Art. 27 Os sistemas de ensino, as escolas e os professores, com o apoio das famílias e da 
comunidade, envidarão esforços para assegurar o progresso contínuo dos alunos no que se 
refere ao seu desenvolvimento pleno e à aquisição de aprendizagens significativas, lançando 
mão de todos os recursos disponíveis e criando renovadas oportunidades para evitar que a 
trajetória escolar discente seja retardada ou indevidamente interrompida. 

§ 1º Devem, portanto, adotar as providências necessárias para que a operacionalização 
do princípio da continuidade não seja traduzida como “promoção automática” de alunos de 
um ano, série ou ciclo para o seguinte, e para que o combate à repetência não se transforme 
em descompromisso com o ensino e a aprendizagem. 

§ 2º A organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a flexibilização dos 
tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de alunos, as diversas linguagens 



Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 4, n. 7, p. 383-399, jul./dez. 2010. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>392

artísticas, a diversidade de materiais, os variados suportes literários, as atividades que mo-
bilizem o raciocínio, as atitudes investigativas, as abordagens complementares e as ativida-
des de reforço, a articulação entre a escola e a comunidade, e o acesso aos espaços de expres-
são cultural. 

Art. 28 A utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias como recurso 
aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel que tem a escola 
como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das tecnologias da informação e co-
municação, requerendo o aporte dos sistemas de ensino no que se refere à: 

I – provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para o atendi-
mento aos alunos; 

II – adequada formação do professor e demais profissionais da escola. 

Articulações e continuidade da trajetória escolar 

Art. 29 A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens 
torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente do Ensino Fun-
damental com a Educação Infantil, dos anos iniciais e dos anos finais no interior do Ensino 
Fundamental, bem como do Ensino Fundamental com o Ensino Médio, garantindo a qualida-
de da Educação Básica. 

§ 1º O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no Ensino 
Fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirão para melhor qualificar 
a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa da escolarização. 

§ 2º Na passagem dos anos iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental, especial 
atenção será dada: 

I – pelos sistemas de ensino, ao planejamento da oferta educativa dos alunos transferidos 
das redes municipais para as estaduais; 

II – pelas escolas, à coordenação das demandas específicas feitas pelos diferentes pro-
fessores aos alunos, a fim de que os estudantes possam melhor organizar as suas atividades 
diante das solicitações muito diversas que recebem. 

Art. 30 Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 
I – a alfabetização e o letramento; 
II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia; 

III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 
alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um 
todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e des-
te para o terceiro. 
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§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem op-
ção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental 
como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para 
ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendi-
zagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

§ 2º Considerando as características de desenvolvimento dos alunos, cabe aos professores 
adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade das crianças nas salas de aula e 
as levem a explorar mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatu-
ra, a utilizar materiais que ofereçam oportunidades de raciocinar, manuseando-os e explorando 
as suas características e propriedades. 

Art. 31 Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Fí-
sica e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alu-
nos permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos 
componentes. § 1º Nas escolas que optarem por incluir Língua Estrangeira nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, o professor deverá ter licenciatura específica no componente curricular. 

§ 2º Nos casos em que esses componentes curriculares sejam desenvolvidos por professo-
res com licenciatura específica (conforme Parecer CNE/CEB nº 2/2008), deve ser assegurada a in-
tegração com os demais componentes trabalhados pelo professor de referência da turma. 

Avaliação: parte integrante do currículo 

Art. 32 A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pela escola como par-
te integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensionadora da 
ação pedagógica e deve: 

I – assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e 
diagnóstica, com vistas a: a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e de-
tectar problemas de ensino; 

b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as 
necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a mais 
longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente; 
c) manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 
d) reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, 
inclusive em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as 
reivindicações forem procedentes. 
II – utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descri-

tivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questioná-
rios, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de desen-
volvimento do educando; 
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III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os quantita-
tivos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, tal com 
determina a alínea “a” do inciso V do art. 24 da Lei nº 9.394/96; 

IV – assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento te-
nham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo; 

V – prover, obrigatoriamente, períodos de recuperação, de preferência paralelos ao perío-
do letivo, como determina a Lei nº 9.394/96; 

VI – assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao longo do ano le-
tivo, aos alunos com frequência insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por faltas; 

VII – possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com defasagem idade-série. 
Art. 33 Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola serão arti-

culados às avaliações realizadas em nível nacional e às congêneres nos diferentes Estados e Mu-
nicípios, criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as escolas nos esforços de 
melhoria da qualidade da educação e da aprendizagem dos alunos. 

§ 1º A análise do rendimento dos alunos com base nos indicadores produzidos por essas 
avaliações deve auxiliar os sistemas de ensino e a comunidade escolar a redimensionarem as 
práticas educativas com vistas ao alcance de melhores resultados. 

§ 2º A avaliação externa do rendimento dos alunos refere-se apenas a uma parcela restri-
ta do que é trabalhado nas escolas, de sorte que as referências para o currículo devem continu-
ar sendo as contidas nas propostas político-pedagógicas das escolas, articuladas às orientações 
e propostas curriculares dos sistemas, sem reduzir os seus propósitos ao que é avaliado pelos 
testes de larga escala. 

Art. 34 Os sistemas, as redes de ensino e os projetos político-pedagógicos das escolas de-
vem expressar com clareza o que é esperado dos alunos em relação à sua aprendizagem. 

Art. 35 Os resultados de aprendizagem dos alunos devem ser aliados à avaliação das esco-
las e de seus professores, tendo em conta os parâmetros de referência dos insumos básicos ne-
cessários à educação de qualidade para todos nesta etapa da educação e respectivo custo aluno-
qualidade inicial (CAQi), consideradas inclusive as suas modalidades e as formas diferenciadas 
de atendimento como a Educação do Campo, a Educação Escolar Indígena, a Educação Escolar 
Quilombola e as escolas de tempo integral. 

Parágrafo único. A melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos e da qualidade 
da educação obriga: 

I – os sistemas de ensino a incrementarem os dispositivos da carreira e de condições de 
exercício e valorização do magistério e dos demais profissionais da educação e a oferecerem os 
recursos e apoios que demandam as escolas e seus profissionais para melhorar a sua atuação; 

II – as escolas a uma apreciação mais ampla das oportunidades educativas por elas ofere-
cidas aos educandos, reforçando a sua responsabilidade de propiciar renovadas oportunidades 
e incentivos aos que delas mais necessitem. 
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A educação em escola de tempo integral 

Art. 36 Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 7 
(sete) horas diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de, pelo menos, 1.400 
(mil e quatrocentas) horas. 

Parágrafo único. As escolas e, solidariamente, os sistemas de ensino, conjugarão esfor-
ços objetivando o progressivo aumento da carga horária mínima diária e, consequentemente, 
da carga horária anual, com vistas à maior qualificação do processo de ensino-aprendizagem, 
tendo como horizonte o atendimento escolar em período integral. 

Art. 37 A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação de 
tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar e cui-
dar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros atores sociais, sob 
a coordenação da escola e de seus professores, visando alcançar a melhoria da qualidade da 
aprendizagem e da convivência social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e 
aos bens culturais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis. 

§ 1º O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo inte-
grado, implica a ampliação da jornada escolar diária mediante o desenvolvimento de ativida-
des como o acompanhamento pedagógico, o reforço e o aprofundamento da aprendizagem, a 
experimentação e a pesquisa científica, a cultura e as artes, o esporte e o lazer, as tecnologias 
da comunicação e informação, a afirmação da cultura dos direitos humanos, a preservação do 
meio ambiente, a promoção da saúde, entre outras, articuladas aos componentes curriculares 
e às áreas de conhecimento, a vivências e práticas socioculturais. 

§ 2º As atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar conforme a disponibi-
lidade da escola, ou fora dele, em espaços distintos da cidade ou do território em que está si-
tuada a unidade escolar, mediante a utilização de equipamentos sociais e culturais aí existen-
tes e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou entidades locais, sempre de acordo com o 
respectivo projeto político-pedagógico. 

§ 3º Ao restituir a condição de ambiente de aprendizagem à comunidade e à cidade, a es-
cola estará contribuindo para a construção de redes sociais e de cidades educadoras. 

§ 4º Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas estaduais e municipais 
de educação assegurarão que o atendimento dos alunos na escola de tempo integral possua 
infraestrutura adequada e pessoal qualificado, além do que, esse atendimento terá caráter 
obrigatório e será passível de avaliação em cada escola. 

Educação do campo, educação escolar indígena e educação escolar quilombola 

Art. 38 A Educação do Campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, in-
corpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura e se estende, tam-
bém, aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas, conforme as Diretrizes para 
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a Educação Básica do Campo (Parecer CNE/CEB nº 36/2001 e Resolução CNE/CEB nº 1/2002; 
Parecer CNE/CEB nº 3/2008 e Resolução CNE/CEB nº 2/2008). 

Art. 39 A Educação Escolar Indígena e a Educação Escolar Quilombola são, respectiva-
mente, oferecidas em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas e, para essas 
populações, estão assegurados direitos específicos na Constituição Federal que lhes permitem 
valorizar e preservar as suas culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico. 

§ 1º As escolas indígenas, atendendo a normas e ordenamentos jurídicos próprios e a Di-
retrizes Curriculares Nacionais específicas, terão ensino intercultural e bilíngue, com vistas à 
afirmação e à manutenção da diversidade étnica e linguística, assegurarão a participação da 
comunidade no seu modelo de edificação, organização e gestão, e deverão contar com mate-
riais didáticos produzidos de acordo com o contexto cultural de cada povo (Parecer CNE/CEB 
nº 14/99 e Resolução CNE/CEB nº 3/99). 

§ 2º O detalhamento da Educação Escolar Quilombola deverá ser definido pelo Conselho 
Nacional de Educação por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais específicas. 

Art. 40 O atendimento escolar às populações do campo, povos indígenas e quilombolas 
requer respeito às suas peculiares condições de vida e a utilização de pedagogias condizen-
tes com as suas formas próprias de produzir conhecimentos, observadas as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução 
CNE/CEB nº 4/2010). 

§ 1º As escolas das populações do campo, dos povos indígenas e dos quilombolas, ao 
contar com a participação ativa das comunidades locais nas decisões referentes ao currículo, 
estarão ampliando as oportunidades de: 

I – reconhecimento de seus modos próprios de vida, suas culturas, tradições e memó-
rias coletivas, como fundamentais para a constituição da identidade das crianças, adolescen-
tes e adultos; 

II – valorização dos saberes e do papel dessas populações na produção de conhecimen-
tos sobre o mundo, seu ambiente natural e cultural, assim como as práticas ambientalmente 
sustentáveis que utilizam; 

III – reafirmação do pertencimento étnico, no caso das comunidades quilombolas e dos 
povos indígenas, e do cultivo da língua materna na escola para estes últimos, como elemen-
tos importantes de construção da identidade; 

IV – flexibilização, se necessário, do calendário escolar, das rotinas e atividades, tendo em 
conta as diferenças relativas às atividades econômicas e culturais, mantido o total de horas anu-
ais obrigatórias no currículo; 

V – superação das desigualdades sociais e escolares que afetam essas populações, ten-
do por garantia o direito à educação; 

§ 2º Os projetos político-pedagógicos das escolas do campo, indígenas e quilombolas 
devem contemplar a diversidade nos seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, 
éticos e estéticos, de gênero, geração e etnia. 
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§ 3º As escolas que atendem a essas populações deverão ser devidamente providas pelos 
sistemas de ensino de materiais didáticos e educacionais que subsidiem o trabalho com a di-
versidade, bem como de recursos que assegurem aos alunos o acesso a outros bens culturais e 
lhes permitam estreitar o contato com outros modos de vida e outras formas de conhecimento. 

§ 4º A participação das populações locais pode também subsidiar as redes escolares e os 
sistemas de ensino quanto à produção e à oferta de materiais escolares e no que diz respeito 
a transporte e a equipamentos que atendam as características ambientais e socioculturais das 
comunidades e as necessidades locais e regionais. 

Educação especial 

Art. 41 O projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar, amparados na 
legislação vigente, deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e de perma-
nência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habili-
dades nas classes comuns do ensino regular, intensificando o processo de inclusão nas es-
colas públicas e privadas e buscando a universalização do atendimento. 

Parágrafo único. Os recursos de acessibilidade são aqueles que asseguram condições 
de acesso ao currículo dos alunos com deficiência e mobilidade reduzida, por meio da uti-
lização de materiais didáticos, dos espaços, mobiliários e equipamentos, dos sistemas de 
comunicação e informação, dos transportes e outros serviços. 

Art. 42 O atendimento educacional especializado aos alunos da Educação Especial 
será promovido e expandido com o apoio dos órgãos competentes. Ele não substitui a es-
colarização, mas contribui para ampliar o acesso ao currículo, ao proporcionar indepen-
dência aos educandos para a realização de tarefas e favorecer a sua autonomia (confor-
me Decreto nº 6.571/2008, Parecer CNE/CEB nº 13/2009 e Resolução CNE/CEB nº 4/2009). 

Parágrafo único. O atendimento educacional especializado poderá ser oferecido no 
contraturno, em salas de recursos multifuncionais na própria escola, em outra escola ou 
em centros especializados e será implementado por professores e profissionais com for-
mação especializada, de acordo com plano de atendimento aos alunos que identifique 
suas necessidades educacionais específicas, defina os recursos necessários e as atividades 
a serem desenvolvidas. 

Educação de jovens e adultos 

Art. 43 Os sistemas de ensino assegurarão, gratuitamente, aos jovens e adultos que não pu-
deram efetuar os estudos na idade própria, oportunidades educacionais adequadas às suas ca-
racterísticas, interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames, conforme es-
tabelece o art. 37, § 1º, da Lei nº 9.394/96. 
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Art. 44 A Educação de Jovens e Adultos, voltada para a garantia de formação integral, da 
alfabetização às diferentes etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive àqueles em situa-
ção de privação de liberdade, é pautada pela inclusão e pela qualidade social e requer: 

I – um processo de gestão e financiamento que lhe assegure isonomia em relação ao Ensi-
no Fundamental regular; 

II – um modelo pedagógico próprio que permita a apropriação e a contextualização das Di-
retrizes Curriculares Nacionais; 

III – a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação; 
IV – uma política de formação permanente de seus professores; 
V – maior alocação de recursos para que seja ministrada por docentes licenciados. 
Art. 45 A idade mínima para o ingresso nos cursos de Educação de Jovens e Adultos e para 

a realização de exames de conclusão de EJA será de 15 (quinze) anos completos (Parecer CNE/
CEB nº 6/2010 e Resolução CNE/CEB nº 3/2010). 

Parágrafo único. Considerada a prioridade de atendimento à escolarização obrigatória, 
para que haja oferta capaz de contemplar o pleno atendimento dos adolescentes, jovens e adul-
tos na faixa dos 15 (quinze) anos ou mais, com defasagem idade/série, tanto na sequência do en-
sino regular, quanto em Educação de Jovens e Adultos, assim como nos cursos destinados à for-
mação profissional, torna-se necessário: 

I – fazer a chamada ampliada dos estudantes em todas as modalidades do Ensino Fundamental; 
II – apoiar as redes e os sistemas de ensino a estabelecerem política própria para o atendi-

mento desses estudantes, que considere as suas potencialidades, necessidades, expectativas em 
relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, inclusive com programas de acelera-
ção da aprendizagem, quando necessário; 

III – incentivar a oferta de Educação de Jovens e Adultos nos períodos diurno e noturno, 
com avaliação em processo. 

Art. 46 A oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos, nos anos iniciais do Ensino Fun-
damental, será presencial e a sua duração ficará a critério de cada sistema de ensino, nos termos 
do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, tal como remete o Parecer CNE/CEB nº 6/2010 e a Resolução 
CNE/CEB nº 3/2010. Nos anos finais, ou seja, do 6º ano ao 9º ano, os cursos poderão ser presen-
ciais ou a distância, devidamente credenciados, e terão 1.600 (mil e seiscentas) horas de duração. 

Parágrafo único. Tendo em conta as situações, os perfis e as faixas etárias dos adolescentes, 
jovens e adultos, o projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar viabilizarão um 
modelo pedagógico próprio para essa modalidade de ensino que permita a apropriação e a con-
textualização das Diretrizes Curriculares Nacionais, assegurando: 

I – a identificação e o reconhecimento das formas de aprender dos adolescentes, jovens e 
adultos e a valorização de seus conhecimentos e experiências; 

II – a distribuição dos componentes curriculares de modo a proporcionar um patamar 
igualitário de formação, bem como a sua disposição adequada nos tempos e espaços educati-
vos, em face das necessidades específicas dos estudantes. 
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Art. 47 A inserção de Educação de Jovens e Adultos no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica, incluindo, além da avaliação do rendimento dos alunos, a aferição de indica-
dores institucionais das redes públicas e privadas, concorrerá para a universalização e a melho-
ria da qualidade do processo educativo. 

A implementação destas diretrizes: compromisso solidário dos sistemas e 
redes de ensino 

Art. 48 Tendo em vista a implementação destas Diretrizes, cabe aos sistemas e às redes de 
ensino prover: 

I – os recursos necessários à ampliação dos tempos e espaços dedicados ao trabalho educa-
tivo nas escolas e a distribuição de materiais didáticos e escolares adequados; 

II – a formação continuada dos professores e demais profissionais da escola em estreita ar-
ticulação com as instituições responsáveis pela formação inicial, dispensando especiais esforços 
quanto à formação dos docentes das modalidades específicas do Ensino Fundamental e àqueles 
que trabalham nas escolas do campo, indígenas e quilombolas; 

III – a coordenação do processo de implementação do currículo, evitando a fragmentação 
dos projetos educativos no interior de uma mesma realidade educacional; 

IV – o acompanhamento e a avaliação dos programas e ações educativas nas respectivas re-
des e escolas e o suprimento das necessidades detectadas. 

Art. 49 O Ministério da Educação, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal, deverá encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública 
nacional, proposta de expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares que devem ser 
atingidas pelos alunos em diferentes estágios do Ensino Fundamental (art. 9º, § 3º, desta Resolução). 

Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Ministério da Educação elaborar orientações e oferecer ou-
tros subsídios para a implementação destas Diretrizes. 

Art. 50 A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, especialmente a Resolução CNE/CEB nº 2, de 7 de abril de 1998. 

Francisco Aparecido Cordão 
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Normas de publicação

A revista RETRATOS DA ESCOLA (publicação semestral da Escola de Formação da CNTE – Esfor-
ce) propõe-se a examinar a educação básica e o protagonismo da ação pedagógica no âmbito da constru-
ção da profissionalização dos trabalhadores em educação, divulgando e disseminando o conhecimento 
produzido e estimulando inovações, sobretudo na educação básica. Os artigos encaminhados devem ser 
inéditos, redigidos em português ou espanhol, em meio eletrônico, não sendo permitida a sua apresen-
tação simultânea para avaliação em outro periódico.

Categorias de artigos – Retratos da Escola publica artigos, análises de experiências, políticas, práti-
cas pedagógicas, formação e valorização dos profissionais da educação, documentos e resenhas.

Processo de avaliação – Os originais serão submetidos à apreciação prévia do comitê editorial, que 
encaminhará a pareceristas (no mínimo dois) vinculados à temática relativa ao texto enviado. Será ado-
tado o sistema duplo-cego (blind review), onde os nomes dos pareceristas permanecerão em sigilo, omi-
tindo-se também perante estes os nomes dos autores. Os pareceristas poderão recomendar a aceitação 
ou negação do artigo, ou poderão sugerir reformulações, que deverão ser atendidas pelo autor. Em caso 
de artigo reformulado, ele retornará ao parecerista para avaliação final.

Quesitos para avaliação dos artigos – Relevância, atualidade e pertinência do tema; consistência 
teórica e revisão de literatura; procedimentos metodológicos e consistência da argumentação; estrutu-
ração, aspectos formais e redação.

Apresentação formal dos originais – Os textos deverão ser redigidos na ortografia oficial e digi-
tados no processador de textos Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 e 
em folha tamanho A4. O texto do artigo, incluindo resumos, notas e bibliografias, deverá ter entre 20.000 
e 35.000 caracteres (considerando os espaços). No preparo do original, deverá ser observada a seguin-
te estrutura:

a) Título e subtítulo do artigo.
b) Resumo e palavras-chave: o resumo não deve ultrapassar 600 caracteres (considerando espaços) 

e as palavras-chave, que identificam o conteúdo do artigo, devem ser no máximo cinco (5).
c) Não deve haver identificação autoral no corpo do texto.
d) Referências bibliográficas: devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Téc-

nicas (ABNT), sendo ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor. Até três autores, to-
dos poderão ser citados, separados por ponto e vírgula. Nas referências com mais de três autores, citar 
somente o primeiro, seguido da expressão et al. O prenome e o nome do(s) autor(es) deverão ser escritos 
por extenso. A exatidão das referências constantes na listagem e a correta citação de seus dados no texto 
são de responsabilidade do(s) autor(es) dos trabalhos. Exemplos de referências: 

Livro (um autor)

FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

Livro (dois autores)

CASTILLO-MARTÍN, Márcia; OLIVEIRA, Suely de (Org.). Marcadas a ferro: violência contra a 
mulher. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2005.

Livro em formato eletrônico

BERTOCHE, Gustavo. A objetividade da ciência na filosofia de Bachelard. Rio de Janeiro: Edição do 
Autor, 2006. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/adobebook/objbachelard.pdf>. Acesso em: 
18 nov. 2008.
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Capítulo de livro

MALDANER, Otavio Aloísio. Princípios e práticas de formação de professores para a educação básica. 
In: SOUZA, João Valdir Alves de (Org.). Formação de professores para a educação básica: dez anos da 
LDB. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 211-233.

Artigo de periódico

COÊLHO, Ildeu Moreira. A gênese da docência universitária. Linhas Críticas, Brasília, v. 14, n. 26, p. 
5-24, jan./jun. 2008.

Artigo de periódico (com mais de três autores)

MASINI, Elcie F. Salzano et al. Concepções de professores do ensino superior sobre surdocegueira: 
estudo exploratório com quatro docentes. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 28, n. 
22, p. 556-573, set./dez. 2007.

Artigo de periódico (formato eletrônico)

OLIVEIRA, Ozerina Victor de; MIRANDA, Cláudia. Multiculturalismo crítico, relações raciais e política 
curricular: a questão do hibridismo na Escola Sarã. Revista Brasileira de Educação, Campinas/SP, n. 25, 
p. 67-81, jan./abr. 2004. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe>. Acesso em: 18 nov. 2008. 

Teses

FERREIRA JUNIOR, Amarilio. Sindicalismo e proletarização: a saga dos professores brasileiros. 1998. 
303 f. Tese (doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras, e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo.

Artigo assinado (jornal)

FREI BETTO. Tortura: suprema decisão. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19 nov. 2008. p. 2.

Artigo não assinado (jornal)

EXPANSÃO dos canaviais é acompanhada por exploração de trabalho. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19 
nov. 2008. p. 5.

Matéria não assinada (revista semanal)

CONFRONTO de números. Carta Capital, São Paulo, a. 11, n. 348, 29 jun. 2005. 

Decretos, leis

BRASIL. Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 nov. 
2008. 

Constituição Federal

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988. 

Relatório oficial

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Relatório de atividades 1990-1993. Brasília, 1993.
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Gravação de vídeo

COM LICENÇA, eu vou à luta. Direção: Lui Farias. Produção: Mauro Farias. Rio de Janeiro: 
Embrafilme, Produções Cinematográficas R. F. Farias Ltda., Time de Cinema, 1986. 1 DVD.

CD-Rom

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS. 
Anuário dos trabalhadores 2006. São Paulo: Dieese, 2006. 1 CD-ROM.

Trabalho apresentado em evento

MELO, Maria Teresa Leitão de. Formação e valorização dos profissionais da educação. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 1., 2000, Brasília. Desafios 
para o século XXI: coletânea de textos... Brasília: Câmara dos Deputados, 2001. 

Trabalho apresentado em evento (em meio eletrônico)

SILVA, Obdália Santana Ferraz. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade?. In: 
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambu/MG. Trabalhos. Disponível em: <http://www.
anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT10-1744--Int.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008. 

e) Notas e citações: quando existirem, devem ser numeradas seqüencialmente e colocadas no final 
do artigo. Não será permitido o uso de notas bibliográficas. Para isso, deve-se utilizar as citações no texto: 
a identificação das referências no corpo do trabalho deve ser feita com a indicação do(s) nome(s) do(s) 
autor(es), ano de publicação e paginação. Ex.: (OLIVEIRA, 2004, p. 65).

f) Tabelas e figuras: deverão ser numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos, na or-
dem em que forem incluídas no texto e encabeçadas pelo título. Na montagem das tabelas, recomenda-
se seguir as “Normas de Apresentação Tabular”, publicadas pelo IBGE. Quadros: identificados como ta-
belas, seguindo uma única numeração em todo o texto. As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos etc.) 
serão consideradas figuras. Recomenda-se, ainda, que os elementos sejam produzidos em preto e branco, 
em tamanho máximo de 14 x 21 cm, apresentando, sempre que possível, qualidade de resolução (a par-
tir de 300 dpis) para sua reprodução direta.

g) Folha de identificação do(s) autor(es), contendo os seguintes dados: (i) título e subtítulo do ar-
tigo; (ii) nome(s) do(s) autor(es); (iii) endereço, telefone, fax e endereço eletrônico para contato; (iv) titu-
lação e (v) vínculo institucional.

Observações gerais – ao autor principal de cada artigo serão fornecidos três (3) exemplares do fas-
cículo em que seu trabalho foi publicado; em artigos de co-autoria ou com mais de dois autores, cada 
autor receberá um (1) exemplar.

A revista não se obriga a devolver os originais das colaborações enviadas e informa que o conteú-
do dos textos publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo, necessariamen-
te, a opinião do comitê editorial.

Endereço para envio dos originais
Revista Retratos da Escola
E-mail: revista@esforce.org.br
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La revista RETRATOS DA ESCOLA (publicación semestral de la Escola de Formação da CNTE – 
Esforce) se propone a examinar la educación básica y el protagonismo de la acción pedagógica en el ám-
bito de la construcción de la profesionalización de los trabajadores en educación y enseñanza, divulgan-
do y diseminando el conocimiento producido y estimulando las innovaciones, especialmente en la edu-
cación básica. Los artículos deben ser inéditos, escritos en portugués o español, en medio electrónico, no 
estando permitida presentación simultánea para evaluación en otra revista.

Categorías de artículos – Retratos da Escola publica artículos, análisis de experiencias, políticas, prác-
ticas pedagógicas, formación y valorización de los profesionales de la educación, documentos y reseñas.

Proceso de Evaluación - Los originales serán sometidos previamente a la apreciación de la Comi-
sión de Redacción, que encaminará a los jueces (dos como mínimo) vinculados a la temática relaciona-
da al texto enviado. Será adoptado el sistema de doble ciego (blind review), donde los nombres de los ár-
bitros permanecerán en anonimato, omitiéndose también ante ellos los nombres de estos autores. Los 
árbitros podrán recomendar la aceptación o el rechazo del artículo, o podrán sugerir cambios, que de-
berán ser atendidos por el autor. En el caso de artículo reformulado, este volverá a los árbitros para la 
evaluación final.

Criterios para la evaluación de los artículos – relevancia, actualidad y pertinencia del tema, con-
sistencia teórica y revisión de la literatura teórica, procedimientos metodológicos y consistencia de ar-
gumentación, estructuración, aspectos formales y redacción.

Presentación oficial de los originales – los textos deberán ser redactados según la ortografía ofi-
cial y digitados en el procesador de textos Word for Windows, en fuente tipo Times New Roman, tama-
ño 12, espacio 1,5, página A4. El texto del artículo, incluyendo resúmenes, notas y bibliografías, deberá 
tener entre 20.000 y 35.000 caracteres (teniendo en cuenta los espacios en blanco). En la preparación del 
original, la siguiente estructura deberá ser observada:

a) El título y subtítulo del artículo.
b) Resumen y palabras clave: el resumen no debe exceder 600 caracteres (considerándose los espa-

cios) y las palabras clave que identifican el contenido del artículo, deberán respetar un máximo de cin-
co (5).

c) El cuerpo de texto no debe contener identificación autoral. 
d) Referencias: deben obedecer las normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), 

que se ordenan alfabéticamente por el apellido del primer autor. Hasta tres autores, todos podrían ser 
citados, separados por punto y coma. En referencias con más de tres autores, citar solamente el primer 
autor, seguido de la expresión et al. Los nombres del (de los) autor(es) deben ser escritos al completo. La 
exactitud de las referencias que figuran en la lista y la correcta citación de sus datos en el texto son res-
ponsabilidad del (de los) autor(es) de trabajo. Ejemplos de referencias: 

Libro (un autor)
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

Libro (dos autores)
CASTILLO-MARTÍN, Márcia; OLIVEIRA, Suely de (Org.). Marcadas a ferro: violência contra a 
mulher. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2005.

Libro en formato electrónico
BERTOCHE, Gustavo. A objetividade da ciência na filosofia de Bachelard. Rio de Janeiro: 
Edição do Autor, 2006. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/adobebook/objbache-
lard.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2008.
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Capítulo del Libro
MALDANER, Otavio Aloísio. Princípios e práticas de formação de professores para a educação básica. 
In: SOUZA, João Valdir Alves de (Org.). Formação de professores para a educação básica: dez anos da 
LDB. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 211-233.

Artículo de revista
COÊLHO, Ildeu Moreira. A gênese da docência universitária. Linhas Críticas, Brasília, v. 14, n. 26, p. 
5-24, jan./jun. 2008.

Artículo de revista (con más de tres autores)
MASINI, Elcie F. Salzano et al. Concepções de professores do ensino superior sobre surdocegueira: 
estudo exploratório com quatro docentes. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 28, n. 
22, p. 556-573, set./dez. 2007.

El artículo de la revista (formato electrónico)
OLIVEIRA, Ozerina Victor de; MIRANDA, Cláudia. Multiculturalismo crítico, relações raciais e política 
curricular: a questão do hibridismo na Escola Sarã. Revista Brasileira de Educação, Campinas/SP, n. 25, 
p. 67-81, jan./abr. 2004. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe>. Acesso em: 18 nov. 2008. 

Tesis

FERREIRA JUNIOR, Amarilio. Sindicalismo e proletarização: a saga dos professores brasileiros. 1998. 
303 f. Tese (doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras, e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo.

Artículo Firmado (diario)

FREI BETTO. Tortura: suprema decisão. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19 nov. 2008. p. 2.

Artículo sin firmar (diario)

EXPANSÃO dos canaviais é acompanhada por exploração de trabalho. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19 
nov. 2008. p. 5.

Materia no firmada (semanario)

CONFRONTO de números. Carta Capital, São Paulo, a. 11, n. 348, 29 jun. 2005. 

Decretos, leyes

BRASIL. Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 nov. 
2008. 

Constitución Federal

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988. 
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Informe oficial

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Relatório de atividades 1990-1993. Brasília, 1993.

De grabación de vídeo

COM LICENÇA, eu vou à luta. Direção: Lui Farias. Produção: Mauro Farias. Rio de Janeiro: 
Embrafilme, Produções Cinematográficas R. F. Farias Ltda., Time de Cinema, 1986. 1 DVD.

Cd-Rom

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS. 
Anuário dos trabalhadores 2006. São Paulo: Dieese, 2006. 1 CD-ROM.

Ponencia presentada en evento

MELO, Maria Teresa Leitão de. Formação e valorização dos profissionais da educação. In: 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 1., 2000, Brasília. Desafios 
para o século XXI: coletânea de textos... Brasília: Câmara dos Deputados, 2001. 

Ponencia presentada en evento (electrónica)

SILVA, Obdália Santana Ferraz. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade?. In: 
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambu/MG. Trabalhos. Disponível em: <http://www.
anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT10-1744--Int.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008. 

e) Notas y citas: si las hay, serán enumeradas de manera secuencial y colocadas al final del artícu-
lo. No será permitida la utilización de notas bibliográficas. Para ello, deberán ser utilizadas las citas en el 
texto: la identificación de referencias en el cuerpo del trabajo debe hacerse con la indicación del (de los) 
nombre(s) del (de los) autor(es), año de publicación y de paginación. Ej: (Oliveira, 2004, p. 65).

f) Tablas y Figuras: deben ser enumeradas de manera consecutiva en números arábigos, respetan-
do el orden en que se incluyeron en el texto y encabezados por el título. En el montaje de las tablas, se 
recomienda seguir las “Normas para la Presentación Tabular”, publicadas por el IBGE. Cuadros: identi-
ficados como tablas, utilizando una sola numeración a lo largo de todo el texto. Las ilustraciones (foto-
grafías, dibujos, gráficos, etc.) serán consideradas figuras. Se recomienda también que las piezas se pro-
duzcan en blanco y negro, en tamaño máximo de 14 x 21 cm, con resolución (mínimo de 300 DPIs) para 
reproducción directa siempre que posible.

g) Hoja de Identificación del (de los) autor(es) que contenga la siguiente información: (i) el título y 
subtítulo del artículo, (ii) nombre(s) del(de los) autor(es), (iii) dirección, teléfono, fax y dirección electró-
nica para contacto, (iv) la titulación y (v) vínculo institucional.

Observaciones generales - Al autor principal se le entregarán tres (3) copias de la revista en la que 
se ha publicado su trabajo. En el caso de los artículos con más de un autor, cada uno de los autores re-
cibirá una (1) copia. 

La revista no está obligada a devolver los originales de las colaboraciones enviadas, e informa que 
el contenido de los textos publicados es de total responsabilidad de sus autores y no reflejan necesaria-
mente la opinión de la Comisión de Redacción. 

Dirección para envío de los originales
Revista Retratos da Escola
E-mail: revista@esforce.org.br



Projeto Gráfico 
Esta publicação foi elaborada em 26 x 19,5 cm, com mancha gráfica de 20,5 x 13 cm, fonte Palatino 
Linotype Regular 11pt., papel off set LD 90g, P&B, impressão offset, acabamento dobrado, encadernação 
colado quente.
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