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CAPÍTULO I 
 

HISTORICIZAÇÃO — PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 1.1 PNE — na legislação brasileira 

 

Desde o segundo semestre de 2009, o Plano Nacional 

de Educação (PNE) foi discutido em conferências municipais, 

intermunicipais, estaduais e distrital, através da organização de 

vários espaços de debate com as entidades parceiras, escolas, 

universidades e em programas transmitidos por rádio, televisão 

e internet, sobre a temática central da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE): “Construindo o Sistema Nacional 

Articulado, o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e 

Estratégias de Ação” (CONAE 2010 – DOCUMENTO 

FINAL). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina, no 

art. 91 e 87, respectivamente, que cabe à União a elaboração do 

Plano, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, instituindo os próximos dez anos, como a década 

                                                           
1 O Artigo 9 pontua as seguintes abordagens: I - elaborar o Plano Nacional 

de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios; III - prestar 

assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o 

atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função 

redistributiva e supletiva; IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação 

infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos 

e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. 
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da educação. Estabelece, que a União encaminhe o Plano ao 

Congresso Nacional, um ano após a publicação da citada lei, 

com Diretrizes e metas para os 10 anos posteriores, em sintonia 

com a declaração mundial sobre educação para todos.  

 

Art. 87 – é instituída a década da educação, a 

iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei. § 

1º a União, no prazo de um ano a partir da 

publicação desta lei, encaminhará, ao Congresso 

Nacional, o Plano Nacional de Educação com 

diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 

sintonia com a Declaração Mundial sobre educação 

para todos. (LDBEN FÁCIL, 1996, p. 797).  

 

Assim, há de conceber conforme enfatiza a Declaração 

Mundial para a educação, que a educação é um direito 

insofismável de toda e qualquer pessoa, consignando que a 

educação é um fator contributivo para o desenvolvimento 

socioeconômico que diretamente contribui para a ascensão 

social. Um fator que pode e deve contribuir para, pelo menos, 

reduzir a exclusão social contribuindo para a inserção das 

pessoas ao mundo do trabalho.  

Na medida em que a Constituição de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 

definem a abrangência e a responsabilidade de cada um dos 

sistemas de ensino Federal, Estadual, Distrital e Municipal no 

sentido de autorizar, credenciar e supervisionar todas as 

instituições de ensino sob sua jurisdição, assim como organizar, 

manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino. Implica no envolvimento de todas as 

instituições públicas e privadas de ensino na configuração do 

Sistema Nacional de Educação. 

Nessa concepção que a parceria ou pacto entre os entes 

federativos é fundamental para a construção do sistema de 
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ensino, no sentido de garantir a colaboração para que todos 

tenham um ensino de qualidade em todo território nacional, 

cada ente assumindo sua responsabilidade com o ensino e com 

as políticas públicas da educação, ou seja, de acordo com as 

diretrizes nacionais da educação compreendendo que a 

educação foi e sempre será o fundamento do desenvolvimento 

das pessoas e de ascensão social, um direito assegurado pelo 

artigo 6º da Constituição Federal de 1988.  

Nesse contexto, a lei de caráter nacional advinda do 

congresso, deve indicar as Diretrizes e Bases da Educação e 

organizar a educação escolar em instituições próprias. A 

LDBEN, 9.394/1996, levando em conta o PNE, estabelece 

mecanismos para erradicar o analfabetismo, universalizar o 

atendimento escolar, melhorar a qualidade do ensino, formar 

um plano para o exercício da cidadania e para o trabalho, em 

bases científicas e tecnológicas preservando a diversidade 

cultural e regional, considerando conforme Libâneo que: 

 

A prática escolar consiste na concretização das 

condições que asseguram a realização do trabalho 

docente. Tais condições não reduzem ao 

estritamente “pedagógico”, já que a escola cumpre 

funções que lhe são dadas pela sociedade concreta 

que, por sua vez, apresenta-se como constituída por 

classe social com interesses antagônicos. A prática 

escolar, assim, tem atrás de si condicionantes 

sociopolíticos que configuram diferentes 

concepções de homem e de sociedade e, 

consequentemente, diferentes pressupostos sobre o 

papel da escola, aprendizagem, relação professor-

aluno, técnicas pedagógicas. 

 

Significa que para assegurar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem a escola está equipada e oferece aos seus 

profissionais condições que possam estreitar suas relações com 
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seu público-alvo, onde se inclui a comunidade a quem estar a 

servir, dentro de uma estrutura sociopolítica em consonância 

com as políticas públicas e os anseios da sociedade, utilizando-

se da prática didático-pedagógica instrumento para fazer a 

transposição didática. Isto é, transformar os saberes científicos 

em saberes cotidianos aplicáveis pelo aluno em seu ambiente 

de convivência, voltados para o exercício consciente da 

cidadania, podendo a vir se tornar um transformador social. 

Deve compreender que a educação é um direito 

fundamental e baseado nas políticas públicas e gestão da 

educação, onde o sistema de educação deve estar articulado 

com os entes federativos em todos os níveis e esferas, 

considerando as metas do Plano Nacional de Educação e os 

princípios aferidos no artigo 206 da Constituição Federal de 

19882, que consigna que “A educação é um direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas”.  

Por outro lado, há de se conceber que a construção do 

sistema nacional de educação requer o redimensionamento da 

ação dos entes federados, garantindo diretrizes educacionais 

comuns a serem implementadas em todo o território nacional, 

tendo como perspectiva a superação das desigualdades 

regionais. 

Dessa forma, requer o desenvolvimento de políticas 

públicas educacionais universalizáveis, por meio da 

regulamentação das atribuições específicas de cada ente 

federado, no regime de colaboração, onde o Sistema Nacional 

de Educação assume o papel de articulador, normalizador, de 

                                                           
2 Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 

Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008. 
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coordenador, da regulamentação do ensino público e privado, 

sendo função do Estado financiar sistemas de ensino público.  

A Constituição Federal (CF) de 1988, mesmo com 

alterações por emendas constitucionais sinaliza efetivamente 

que a educação é um direito constitucional, cabendo ao Estado, 

aferindo no artigo 205 da Carta Magna, que a educação “será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Nessa mesma direção, Emenda Constitucional (EC) nº 

59/20093 ratifica que, 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. Significa que os entes 

federados em quaisquer das esferas administrativas, têm o 

dever e a obrigação de firmarem pacto de colaboração para de 

forma consubstanciada, fundarem as bases e a organização do 

sistema de ensino circunscrevendo em um plano de educação, 

de acordo com as políticas públicas e os ditames e metas do 

Plano Nacional de Educação (PME). 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) exerce, 

nesse contexto, sua função de coordenação federativa, 

enfrentando o desafio de estimular que as formas de 

colaboração entre os sistemas de ensino, mesmo sem que os 

pactos federativos tenham sido suficientemente 

regulamentados. É fundamental ressaltar, que o texto em 

tramitação no Senado Federal estipula um prazo de dois anos, 

                                                           
3 Emenda Constitucional 59/2009 amplia o ensino obrigatório de 6 a 14 para 

4 a 17 anos de idade. Portanto, a educação passa a ser obrigatória a partir dos 

4 anos de idade. Antes a compulsoriedade dava-se apenas no ensino 

fundamental (6 aos 14 anos de idade), agora ela está estendida até os 17 anos. 
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a partir da sua publicação, para que o poder público institua o 

Sistema Nacional de Educação em lei especifica responsável 

pela articulação entre os sistemas de ensino para a efetivação 

das diretrizes, metas e estratégias do PNE. 

A tramitação do novo texto significa também uma 

oportunidade para que as diferentes esferas de governo definam 

compromissos comuns, resultados mais efetivos e recursos 

otimizados ao planejarem suas ações de maneira integrada e 

colaborativa. Além disso ao realizarem essa tarefa, indicarão 

caminhos concretos para a regulamentação dos pactos 

federativos nacionais em torno da política pública educacional, 

estabelecendo o primeiro desenho para o Sistema Nacional de 

Educação. Considerando os processos de mobilização social 

nas últimas décadas, que visavam a construção da educação 

popular cidadã, formação da cidadania e dos direitos humanos, 

o novo PNE deve articular a educação formal com experiências 

de educação não formal, ou seja, as experiências de educação 

popular e cidadã, incorporando-as como políticas públicas. 

Deve prever meio e processos para a articulação das políticas 

sociais em educação, saúde, assistência social, sustentabilidade 

socioambiental, economia solidária, trabalho e renda, entre 

outras, com vistas a assegurar os direitos humanos, sociais, 

políticos e econômicos de cidadania a todos/as brasileiros/as.  

A Constituição Federal de 1988 define em seu capítulo 

III (da educação) os papéis de cada ente federativo no cenário 

da garantia do direito à educação. 
 

À União cabe organizar o sistema federal de ensino, 

financiar as instituições de ensino federais e 

exercer, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletivas, para garantir 

equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 
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assistências técnicas e financeiras aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios devem atuar 

prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil; enquanto os estados e o Distrito 

Federal, prioritariamente no ensino fundamental e 

médio. (BRASIL, CF, 1988, p. 56). 

 

Quanto à função social, cabe destacar o entendimento 

de que educação como processo são práticas constituídas e 

constituintes das relações sociais de maneira ampla. Esta 

concepção além de ampliar espaços, sinaliza para a importância 

de que o processo de formação se dê de forma contínua ao longo 

da vida de modo a concretizar-se como direito humano 

inalienável do cidadão, em consonância com o artigo 1º da 

LDBEN nº 9.9394/1996 que expressa: “a práxis social da 

educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos 

diferentes, atendendo às diferentes demandas, sempre que 

justificada sua necessidade”. 

O plano de educação deve ser decenal, em 

conformidade com o que prevê o art., 2144 da Constituição 

Federal de 1988, o que ultrapassa um mandato executivo e 

legislativo. Isso é fundamental porque, como parte de uma 

política de estado, não pode vincular-se apenas a um programa 

de governo que, normalmente, tem duração de quatro anos. 

Nesse sentido, a avaliação do plano de educação e o trabalho 

permanente de acompanhamento serão fundamentais para que, 

em cada mandato, prefeitos e governadores, vereadores, 

                                                           
4 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. 
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deputados e senadores incorporem em seus programas de 

trabalho as diretrizes, metas e estratégias do plano aprovado.  

Vale ressaltar que o PNE foi organizado em vinte 

metas, acompanhadas de duzentas e cinquenta e quatro 

estratégias indispensáveis à sua concretização. Isto reforça a 

concepção sistêmica da educação. É fato que os planos locais 

de educação devem ser adequados temporalmente ao PNE. 

Implica na mobilização e atenção aos mesmos pontos e 

procedimentos necessários à elaboração. Cabe aos gestores dos 

sistemas e redes de ensino, sobretudo, às secretarias de 

educação ou órgãos específicos, em colaboração com o 

conselho e fórum de educação, a adoção de mecanismos, 

processos e ações para estruturar uma metodologia e uma 

agenda de trabalho que favoreça os procedimentos de 

participação e decisão coletivos. 

 

Art. 3º da LDBEN nº 9.394/1996, estabelece uma 

base de princípios para o ensino, o objetivo da 

legislação educacional, ao estabelecer: o ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; II - liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de 

ideias e de concepção pedagógicas; IV - respeito à 

liberdade e apreço a tolerâncias; V - coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; VI - 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais; VII - valorização do profissional da 

educação escolar; VIII - gestão democrática do 

ensino público, na forma desta lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de 

qualidade; X - valorização da experiência 

extraescolar; XI - vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais. (LDBEN 

FÁCIL, 1996, p. 59). 
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Um Documento-Referência, elaborado pela Comissão 

Organizadora Nacional da CONAE, composta por 

representantes de entidades da sociedade civil e da sociedade 

política, constituída pela Portaria Ministerial nº 10 de 2008, 

subsidiou as discussões das referidas conferências, servindo 

como parâmetro para os debates locais e regionais, cujos 

resultados se traduziram em acréscimos e proposições 

complementares, expressando as posições políticas e 

pedagógicas dos diferentes grupos, segmentos e setores. 

As deliberações tomadas nos encontros foram 

registradas em um documento específico por Estado, que, 

inserido no Sistema de Relatoria da Conferência, foi objeto de 

análise e sistematização pela Comissão Especial de Dinâmica e 

Sistematização, composta por membros da Comissão Nacional, 

conforme Regimento Interno dos órgãos inerentes. 

O processo de consolidação e de sistematização de 

todas as deliberações e encaminhamentos decorrentes das 

conferências que procederam à etapa nacional resultou na 

elaboração do Documento-Base para a realização da CONAE, 

estruturado em dois volumes: Volume I, com emendas 

aprovadas em cinco ou mais Estados e Volume II, emendas 

passíveis de destaque ou aprovadas em menos de cinco Estados. 

O Documento-Base foi enviado aos/as delegados/as por e-mail, 

divulgado no site da Conferência, além de entregue a cada 

participante credenciado, por meio de cópia impressa no início 

do evento. 

Vale salientar que A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/1996 estabelece que a união deva 

elaborar um plano e assim surge a Lei nº 13.00/2014 que no § 

2º do art. 8º, afere que “os processos de elaboração dos planos 

de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
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de que trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla 

participação de representantes da comunidade educacional e da 

sociedade civil.  

Por outro lado, a Emenda Constitucional 59/2009, ao 

alterar o ártico 2014 da Constituição Federal de 1988, afirma 

que: 

 

A lei, 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 metas de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do Produto 

Interno Bruto.  

 

Como se observa, o legislador teve a preocupação em 

determinar um plano educacional para o período de dez anos 

(10), tendo como estratégia a articulação entre diretrizes, metas 

e objetivos da educação nacional evocando a colaboração da 

sociedade e dos entes federativos, sobretudo, no sentido de 

garantir o desenvolvimento educacional do país, em todos os 

níveis, através de ações integradas dos poderes públicos com 

recursos advindo do produto interno bruto, embora não 

estabelecesse o percentual ou volume de recursos para sustentar 

o programa nacional de educação, mas, pelo menos, 

desenvolveu a intencionalidade de estabelecer um plano 

educacional, em tese, visando a melhoria do ensino e do 

desempenho da educação.  

Por outro lado, é conveniente destacar o papel da 

CONAE/2010, que se constituiu como um dos mais 
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importantes espaços para a discussão sobre os rumos que o País 

deveria tomar em todos os níveis de ensino, marcado por a 

intensa participação e contribuição das entidades e dos 

movimentos sociais, que num esforço conjunto com a 

sociedade deram rumo e origem a um novo esboço para um 

novo plano educacional para o país com fluxo e bases no PNE.  

Nessa direção, Alves (2014), conduz ao entendimento 

de que o PNE é um instrumento de planejamento do nosso 

Estado Democrático de Direito que orienta a execução e o 

cumprimento de políticas públicas do setor educacional, cujo 

objetivos, elevar a qualidade da educação no nosso país e 

estabelecer normas para os entes federados no cumprimento da 

legislação, fortalecendo o regime de colaboração entre os 

municípios, além de estabelecer prazo para elaboração e 

adequação do Plano de Educação, visando ao alcance das metas 

e à implementação das estratégias. 

O fato é que, depois de ter tramitado por três anos e 

meio, e ser construído pelas mãos da sociedade civil e o 

protagonismo dos movimentos sociais que discutiram 

intensamente os investimentos e políticas públicas da educação 

brasileira, o PNE chegou às mãos da sociedade, após a sanção 

da presidente Dilma Rousseff, no dia 25 de junho de 2014, 

através da Lei Federal nº 13.005/2014. Afere-se que o PNE, 

representa na verdade um direito de cada cidadão, consignado 

também como um dever do Estado e um instrumento de 

desenvolvimento da educação e de soberania nacional.  

Vale ressaltar que na vigência do PNE 2001-2010, no 

Brasil, foram elaborados e aprovados 12 planos de educação 

estaduais. No caso dos municípios, dados oficialmente 

declarados ao Ministério da Educação apontam que em 2012 

foram aprovados e estão em execução cerca de 1.600 planos 
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municipais, o que, sem dúvida, representa um número 

significativo. 

Implica na mobilização e atenção aos procedimentos 

necessários à elaboração de um novo plano, cujo desafio é ainda 

maior, porque em geral os planos aprovados seguem a mesma 

lógica organizativa do PNE anterior. 

O novo Plano Nacional de Educação conforme a Lei nº 

13.005/2014, em vigor, traz 10 (dez) diretrizes, entre elas 

erradicar o analfabetismo, valorização dos profissionais da 

educação, promoção do princípio da gestão democrática da 

educação pública, promoção dos princípios do respeito aos 

direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental. 

 Neste contexto, as sugestões de trajetórias de metas 

disponibilizadas pela Secretaria de Avaliação com os Sistemas 

de Ensino – (SASE) e Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), para municípios, microrregiões e Estados poderão ser 

de grande valia. Porém, devem ser ajustadas a partir da visão 

qualitativa dos atores envolvidos no respectivo sistema de 

ensino. 

Pode-se aferir, por outro lado, que o PNE, Lei nº 

13.005/2014, composta por 14 artigos, 20 metas e 254 

estratégias, é um instrumento de planejamento apoiado no 

Estado Democrático de Direito que orienta a execução e o 

aprimoramento de políticas públicas do setor. Neste novo texto, 

fruto de amplos debates entre diversos atores sociais e o poder 

público, estão definidos os objetivos e metas para o ensino em 

todos os níveis de educação — Infantil, Básico e Superior, a 

serem executados nos próximos dez anos, cuja intenção, é 

naturalmente, dar qualidade e sustentabilidade ao Sistema de 

Ensino Público Nacional, pautada num planejamento que 
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efetivamente condizente com as necessidades e 

desenvolvimento da educação, também na esfera municipal.  

São temas que tratam sobre investimentos em educação 

pública, gestão democrática, planos de carreira dos 

profissionais da educação básica e superior pública, bem como 

o estabelecimento de um piso salarial nacional para 

profissionais da educação pública, a formação em nível de pós-

graduação dos professores da Educação Básica, a alfabetização 

da população com 15 anos ou mais, erradicação do 

analfabetismo absoluto, Educação de Jovens e Adultos, nos 

Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à educação 

profissional entre outros. 

De acordo com Martins (2010) o planejamento é um 

processo que deve ser contínuo, englobar operações 

interdependentes e estar sujeito a revisões e modificações, uma 

vez que as condições podem ser alteradas, obstáculos revelados 

e interpretações modificadas. Ademais, o planejamento é um 

processo político, pois envolve decisões e negociações acerca 

de escolhas de objetivos e caminhos para concretizá-lo. 

Desse modo, ainda de acordo com o autor, a não ser por 

analogia, o PNE, não pode ser vinculado ao planejamento 

econômico, mas, à ordem social e educacional, “o qual assume 

um caráter de norma supra ordenadora, em consonância, mas, 

não subordinada, a planos plurianuais, o que estar ainda de 

acordo com a emenda 59/2009” (MARTINS, 2010, p. 10). 

Independente das divergências, o fato é que de acordo 

com a Emenda Constitucional 59/2009, ao alterar diversos 

artigos da Constituição Federal de 1988, determina no artigo 

208 da mencionada Constituição, inciso I, garante, pelo menos 

em tese, que a educação básica é obrigatória e gratuita dos 

quatro (4) aos dezessete (17) anos de idade, assegurando que a 
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oferta da educação para acesso para aqueles que não tiveram 

acesso na idade própria. 

Significa que no contexto do PNE, onde se inclui os 

Planos Municipais de Educação, estes têm a obrigatoriedade de 

contemplar todas as áreas da educação básica, atendendo ao 

educando conforme pontua o inciso VII do artigo 208 da CF, 

em todas as etapas, por meio de programas de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, o que 

significa que o Plano Municipal de Educação, deve desenvolver 

uma filosofia que abarque o aluno e a educação de forma global, 

vendo principalmente o aluno de forma holística, visando 

também o bem-estar do aluno e da comunidade.  

Quer significar que a União, assim como os Estados e 

Municípios precisam assegurar os recursos necessários e 

suficientes a universalização do ensino, garantindo 

simultaneamente a universalização de um ensino de qualidade 

de conformidade com o Plano Nacional da Educação, se 

comprometendo com as metas e os objetivos do PNE, desde a 

articulação da comunidade e instituições de ensino, passando 

pela elaboração e efetiva execução, no caso do município, 

aceitando o Plano da Educação como princípio educativo. 

Entretanto, mesmo reconhecendo o PNE como 

elemento fundamental para a ordenação da educação brasileira, 

Melo et. al. (2014), chega a comentar que o PNE aprovado 

ainda não é o dos sonhos da sociedade brasileira, que há várias 

décadas, desde, pelo menos, o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação de 1932 não mantém sintonia entre as proposições da 

sociedade civil, movimentos sociais, profissionais e propostas 

governamentais. 

Nesse sentido, a Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, conforme Cara 2014) ao se referir às demandas 



- 23 - 

institucionais do PNE, diz que ainda existe uma tarefa a ser 

coordenada pela União, no sentido de entender, seja a partir de 

iniciativa dos poderes executivos das três esferas. A construção 

de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica.  

Já Oliveira (2011), entende que a articulação entre os 

diferentes entes federativos não é matéria específica da 

educação, porém, é imprescindível na sua condução. Contudo, 

essa articulação não pode ser dependente de arranjos 

governamentais, que podem oscilar de acordo com as posições 

políticas assumidas, as composições partidárias e outros fatores 

intervenientes dessas relações. É preciso reconhecer que as 

dimensões do Brasil e o desenho institucional conferido pelo 

sistema federativo em vigor, somados aos desafios urgentes de 

reduzir significativamente as desigualdades sociais e 

consequentemente educacionais, indicam que as estratégias da 

educação demandam de políticas de Estado. 

Noutra visão, há de se conceber que não é de agora que 

o Plano Nacional de Educação vem tentando tomar um rumo 

em direção àquilo que é de fundamental importância: melhorar 

a qualidade da educação em nosso País. De acordo com Neves 

(2013), o primeiro Plano Nacional de Educação em 2001, 

resultou de um debate entre duas propostas: a proposta 

elaborada pela sociedade civil, por organizações de 

trabalhadores e alunos; e a proposta do poder executivo, o que 

de certa forma não atendeu a demanda das necessidades da 

educação nacional.  

De outra forma, há de se entender, que elaborar um 

plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir 

compromissos com o esforço de eliminação de desigualdades 

que são históricas no País. Portanto, as metas são orientadas 

para enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência à 
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educação; eliminar as desigualdades educacionais em cada 

território, com foco nas especificidades de sua população; a 

formação para o trabalho, identificando as potencialidades das 

dinâmicas locais; e o exercício da cidadania, o que significa que 

a elaboração de um plano de educação não pode prescindir de 

incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos, à 

sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e 

da inclusão e a valorização dos profissionais que atuam na 

educação de milhares de pessoas todos os dias (PNE, 2014, p. 

9).  

 

1.2 As Conferências Nacionais de Educação de 2010 e de 2014: 

contextualização Sócio histórica 
 

A Conferência Nacional de Educação/2010 foi 

realizada no período de 28 de março a 1º de abril de 2010, teve 

a participação de diversas entidades nacionais com objetivo de 

resguardar o fortalecimento da educação pública. A CONAE 

compõe um dos mais formidáveis ambientes para se discutir os 

nortes que o país deveria adotar em todos os níveis de ensino. 

Foi com ela que com a participação das entidades e dos 

movimentos sociais, que apareceram as diretrizes que deram 

origem ao novo Plano Nacional de Educação, com metas a 

serem alcançadas nos próximos dez anos. 

Vale salientar que, antes da existência da Conferência 

Nacional de Educação, ocorreram também Conferências 

Municipais, Intermunicipais, Distrital e Estaduais, que da 

mesma forma que a CONAE reuniu diversas categorias de 

profissionais com intuitos únicos: melhorar a qualidade da 

educação brasileira, representado por uma busca, segundo 

Gouveia (2010, p. 10), pela efetivação do princípio de gestão 

democrática do ensino público”, o qual, segundo ainda o autor, 
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foi “expresso pela primeira vez no texto constitucional de 

1988”. Um marco voltado para uma concepção igualitária da 

educação.  

O fato é que o governo brasileiro estava devendo essa 

resposta à educação, visto que segundo Cunha (1995) afirmara 

que as conferências sobre a educação brasileira, se iniciaram 

em 1927, se repetindo em 1967 e 1981, culminando com a 

CONAE em 2010, consolidando pela participação do governo 

federal, entidades da sociedade civil e os movimentos sociais 

visualizando um novo rumo para a educação brasileira.  

Nessa concepção há de se reconhecer segundo 

Krawczyk, Campos & Haddad (2000), a participação da 

sociedade no processo educacional é necessária, que a 

sociedade civil nunca esteve ausente da prestação e gestão dos 

serviços educacionais e que a expansão e democratização dos 

sistemas de ensino pela progressiva inclusão de novos 

segmentos sociais foram objetos de luta política, diante das 

exigências de integração social e da universalização da 

educação em todo o território nacional, onde se inclui o 

financiamento da educação. 

Nesse sentido, as discussões sobre o financiamento da 

educação durante a CONAE proclamam uma maturidade das 

ponderações sobre este tema e outros apresentados na 

conferência. Apesar de pensarmos no financiamento como uma 

grandeza da gestão, é possível graduar que, na última década, 

distintas mudanças da política de financiamento da educação 

básica movimentaram novos sujeitos para o debate sobre 

investimento em educação.  

Assim, há de se entender que as medidas para correção 

dos problemas educacionais não são questões meramente dos 

técnicos em planejamento, são indiscutivelmente assuntos 
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diários das entidades não governamentais, dos sindicatos de 

trabalhadores da educação, e, seguramente, são assuntos 

também das diferentes associações de gestores educacionais, 

que podemos citar como exemplo a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME). 

Esse importante tema que diz respeito à politização do 

debate sobre os recursos para a educação, o que na visão de 

Melchior (1987) é preciso reordenar o sistema de 

financiamento, tanto público como privado, enfatizando-se, 

sobretudo, os valores pertinentes à liberdade e igualdade, cuja 

operacionalização passa necessariamente pelo político, onde os 

valores devem ser respaldados pela legitimação do direito à 

educação, circunscrito como um direito natural e como dever 

do Estado.  

Nessa versão como não poderia deixar de ser a 

representação da Conferência Nacional de Educação (CONAE 

2010) originou uma ampla discussão social, notadamente das 

entidades representativas da área da educação, norteando os 

grandes desafios da educação nacional para, de modo 

substantivo, discutir a realidade da educação, levando em conta 

as características da educação nacional, as diferenças regionais 

e os princípios basilares do planejamento e aprofundamento dos 

planos de educação como princípio educativo.  

Para Gouveia (2010), a matéria principal da conferência 

foi o estabelecimento de um sistema nacional articulado de 

educação, aferindo a necessidade de uma gestão, discutindo 

também os contornos do sistema, o financiamento e as relações 

dos responsáveis pela tarefa de educar.  

De acordo com Souza (2012), apesar da existência das 

várias conferências com discussões das políticas educacionais, 

a CONAE 2010 teve um caráter especial, pois foi organizada 
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pelo governo nos aspectos administrativos e também 

financeiros. “O orçamento para sua execução ficou próximo de 

R$ 32 milhões, destinando verbas aos estados e municípios para 

subsidiar organização das conferências locais, repassados, 

segundo o MEC, às instituições federais de ensino superior — 

IFES de cada Estado. (BRASIL 2011b, p. 20). 

Por conta de toda essa mobilização nacional, o 

documento final da CONAE 2010 registrou que foram 

encaminhadas para discussão e votação pelos delegados nas 

plenárias de eixo da etapa nacional 2.057 emendas, que resultou 

em 667 emendas aprovadas na plenária final e que constituiu o 

documento final da Conferência Nacional de Educação 

(BRASIL2011).  

Um dos temas abordados durante a Conferência foi 

sobre a “vinculação de recursos” que teve como propósito 

destinar recursos financeiros para a educação, que segundo o 

próprio documento final da CONAE (2010) afirma que “a 

Constituição Federal de 1988 garantiu percentuais mínimos da 

receita, resultantes de impostos, a manutenção e 

desenvolvimento do ensino: 18% da receita de impostos da 

União e 25% da receita de impostos dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, incluindo-se as transferências ocorridas 

entre esferas de governo e o salário-educação”. 

Evidentemente, que na prática não é tão simples assim, 

já para que isso aconteça, existiria a necessidade de uma ampla 

reforma tributária, para que as receitas citadas acima fossem 

distribuídas de forma mais igualitária à educação. Tanto, o 

próprio documento (CONAE 2010), deixa bem claro que os 

setores educacionais pressionem o Congresso Nacional e 

colaborem com ele na construção de uma reforma tributária 

ampla e socialmente justa, que iniba as políticas de renúncia e 
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guerra fiscal, responsáveis por grave prejuízo ao investimento 

de recursos nas áreas sociais, em especial na educação.  

Aos defensores da educação pública, fica claro que 

todos esses aspectos têm ligação direta de “aplicação dos 

recursos públicos, exclusivamente nas instituições públicas de 

ensino” (Brasil, 2010, p.107). Princípio esse que, segundo 

Gouveia (2010) havia sido derrotado no trâmite da Constituição 

de 1988. A Conferência Nacional de Educação de 2010 foi 

estruturada em seis eixos temáticos que tratam dos seguintes 

aspectos: 

 

I – Papel do Estado na Garantia do Direito à 

Educação de Qualidade: Organização e Regulação 

da Educação Nacional; II – Qualidade da Educação, 

Gestão Democrática e Avaliação; III – 

Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso 

Escolar; IV - Formação e Valorização dos 

Trabalhadores em Educação; V – Financiamento da 

Educação e Controle Social; VI – Justiça Social, 

Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e 

Igualdade. (CONAE, 2010, p. 14). 

 

A II Conferência Nacional de Educação — (CONAE, 

2014), tinha previsão de ser realizada em fevereiro de 2014, na 

cidade de Brasília. No entanto, a conferência teve um atraso de 

aproximadamente nove meses, só ocorrendo no período de 19 

a 23 de novembro de 2014. Como ocorrido na I Conferência, a 

CONAE (2010), a segunda também teve uma participação de 

coletividade, abrangendo distintas frações, âmbitos 

profissionais preocupados na edificação de políticas de Estado, 

porém, esta última teve também como tema central o Plano 

Nacional de Educação, o PNE na Articulação do Sistema 

Nacional de Educação: participação popular, colaboração 

federativa e regime de Colaboração.  
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A CONAE/2014 teve uma importância muito grande 

para diversos debates locais municipais, estaduais e regionais, 

cujas implicações necessitarão se explanar em conjeturas e 

debates, com as disposições políticas e pedagógicas dos 

distintos grupos. De acordo com o CONAE (2014, p.13) o 

Fórum Nacional de Educação (FNE), órgão criado pela 

Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010) e instituído 

oficialmente no âmbito do Ministério da Educação pela Portaria 

Ministerial nº 1.407/2010 e alterado pela portaria nº 502/2012, 

que tem como atribuição planejar e organizar as edições da 

Conferência Nacional de educação, inclusive a CONAE 2014, 

além de monitorar a efetividade das suas deliberações, 

apresenta aos delegados este Documento-Base — Volume II 

[...]. 

Com a Conferência Nacional de Educação 2014, o 

Brasil teve um verdadeiro desafio: melhorar a qualidade da 

educação brasileira em todos os níveis e fazer com que 

municípios e estados estabeleçam planos de educação com os 

pés no chão, dialogando com a realidade de quem lida com os 

problemas e a vivencia a vida escolar todos os dias. 

Segundo Cancelliero (2014), vivemos um momento 

importante em direção a escola pública de qualidade, a 

construção dos planos de educação em qualquer nível de 

governo, eles são referências, que possibilitam estabelecer e 

consolidar as políticas e gestão a que aspiramos. São também 

um instrumento de avaliação e controle social de políticas 

educacionais e fundamentalmente são planos de política 

pública e não plano de governo de plantão. 

De acordo a própria organização, a Conferência 

Nacional de Educação (CONAE 2014), foi registrada a 

participação de 4.063 (quatro mil e sessenta e três mil) pessoas, 
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sendo 2.673 (dois mil, seiscentos e setenta e três) delegados 

credenciados; 234 (duzentos e trinta e quatro) palestrantes; 297 

(duzentos e noventa e sete) observadores credenciados; e 859 

(oitocentos e cinquenta e nove) entre organizadores, pessoal de 

apoio, convidados, imprensa, expositores, visitantes artistas 

(apresentações culturais). 

De acordo com o próprio documento final da CONAE 

(2014), esta conferência tem como base as discussões da 

Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010), tendo sido 

aprovado pelo Fórum Nacional de Educação (FNE) para ser 

largamente discutido nas conferências livres municipais, 

distrital e estadual. Foi também deliberado pelo FNE, como 

finalidade geral para a conferência: recomendar a política 

Nacional de Educação, sugerindo responsabilidades, 

corresponsabilidades, imputações concorrentes, integrantes e 

colaborativas entre os entes federados e os sistemas de ensino. 

Apresentado através de direções diferenciadas, as 

discussão sobre os eixos procuram nortear as estratégias de 

políticas de Estado para a educação nacional, nos distintos 

graus, passos e modalidades, em conformidade com as 

modalidades, em conformidade com as pelejas históricas e 

discussões populares sobre a educação brasileira de forma 

democrática, edificados pela sociedade civil organizada, pelos 

movimentos sociais e pelo governo, adotando como ponto de 

partida e referenciam as discussões da I CONAE/2010, tendo a 

certeza que a educação é um bem público, é um direito social e 

para efetivação desses propósitos é necessário que haja a 

participação de toda população e esta participação corrobora 

para o atingimento dessas metas.  

A II CONAE 2014, trouxe para a discussão sete (7) 

eixos: O PNE e o sistema nacional de educação: organização e 
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regulação, educação e diversidade: justiça social, inclusão e 

direitos humanos, educação, trabalho e desenvolvimento 

sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio 

ambiente, qualidade da educação; democratização do acesso, 

permanência, avaliação, condições de participação e 

aprendizagem, gestão democrática, participação popular e 

controle social, valorização dos profissionais da educação: 

formação, remuneração, carreira e condições de trabalho e 

financiamento da educação, gestão, transparência e controle 

social dos recursos. Com o objetivo de propor política nacional 

de educação, indicando responsabilidades, 

corresponsabilidades, atribuições concorrentes, 

complementares e colaborativas entre os entes federados e os 

sistemas de ensino.  

No eixo IV da Conferência Nacional de Educação, são 

discutidas a formação e a valorização dos profissionais da 

Educação. O documento registra que formação e valorização 

são indissociáveis, e que o termo profissional da educação se 

refere aos professores, especialistas e funcionários de apoio e 

técnico-administrativos que atuam nas instituições e sistemas 

de ensino. Destaca-se que, no contexto dos profissionais da 

educação, são classificados como profissionais do magistério, 

os docentes que atuam diretamente no ensino e que devem ser 

habilitados para tal, como condição para ingresso na carreira 

profissional (SOUZA, 2012). 

Sabe-se que tanto a formação como o desenvolvimento 

do profissional da educação sempre foram pautas em 

discussões que envolvem a educação e na Conferência 

Nacional da Educação em 2010 não foi diferente. No entanto, 

segundo o próprio documento final, na CONAE, esse tema teve 
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uma grande relevância por parte de diferentes agentes públicos 

e privados. 

A formação dos profissionais da educação deve ser 

entendida na perspectiva social e alçada ao nível da política 

pública, tratada como direito, superando o estágio das 

iniciativas individuais para aperfeiçoamento próprio, com 

oferta de cursos de graduação, especialização/aperfeiçoamento 

e extensão aos profissionais da educação pública, em 

universidades também públicas. Esta política deve ter como 

componentes, juntamente com a carreira (a jornada de trabalho 

e a remuneração), outros elementos indispensáveis à 

valorização profissional. Deve ser pensado como processo 

inicial e continuado, como direito dos profissionais da educação 

é dever do Estado (BRASIL, 2010, p.79). 

Segundo a Lei 12.014/2009, de 06 de agosto de 2009, 

podem ser considerados profissionais de educação todos os 

profissionais que atuam na escola e não apenas os professores, 

desde que devidamente habilitados de acordo com 21ª Área 

Profissional (Área Profissional de serviços de Apoio Escolar, 

criada através da resolução 5/2005 da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação). A lei define os 

profissionais da educação da seguinte forma: Professores 

habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, aferindo-

se que: 

 

Trabalhadores em educação portadores de diploma 

de pedagogia, com habilitação em administração, 

planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou 

doutorado nas áreas; trabalhadores em redução, 

portadores de diploma de curso técnico ou superior 
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em área pedagógica ou afim. (BRASIL, 2009c, 

p.01). 

 

Um fator que merece destaque respeitável sobre os 

funcionários das escolas diz respeito à questão salarial dos 

profissionais da educação, tendo sido muito debatido na época 

da aprovação do piso salarial para os professores da educação 

básica, porquanto havia uma probabilidade por parte dos 

educadores de que o piso considerasse toda a categoria de 

funcionários, porém, não foi isso que aconteceu, sendo 

aprovado em 2007 apenas para professores da educação básica. 

Pinto (2007, p. 16), na época da aprovação chegou a fazer o 

seguinte comentário: 

 

Trata-se de um avanço importante, em especial para 

as regiões mais pobres do país. Não obstante, não 

foram contemplados os demais trabalhadores da 

educação. Zeladores, inspetores de alunos, 

merendeiras e secretários são profissionais que 

mantêm intenso contato e convivência com os 

alunos, tendem a se fixar nas escolas (ao contrário, 

de diretores e professores) e, por isso, são 

essenciais para o bom funcionamento delas, que 

depende essencialmente do trabalho coletivo. 

 

Esse tema também foi tratado na CONAE (2010), 

registrando-se no Documento Final da citada conferência, a 

importância do piso salarial de R$ 950,00 para os professores 

de educação básica, valor esse que passaria a vigorar em 2009, 

podendo alcançar o valor de R$ 1.800,00, atribuindo duas vezes 

esse valor para professores com dedicação exclusiva. 

Vale ressaltar que o Piso Salarial Profissional Nacional 

(PSPN), foi instituído pela Lei 11.738/2008 para os 

profissionais do magistério público da educação básica nos 

valores citados acima, no entanto, Governadores de cinco 
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Estados recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF), 

através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 

dessa Lei, e por conta disso, muitos governadores e prefeitos 

não implantaram o piso. Porém, em 2011, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) foi julgada pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) o qual reconheceu a constitucionalidade 

do piso nacional para os professores do ensino básico, da rede 

pública, como havia publicado anteriormente na Lei 

11.738/2008. 

Conforme visto acima, percebe-se que as dificuldades 

na luta dos direitos para esses profissionais são enormes, pois 

quando de fato conseguem algo ao seu favor, existe uma 

minoria que tenta impedir que os profissionais da educação 

consigam aquilo que conquistaram e foi fixado em lei. Deve-se 

reconhecer que a baixa remuneração muitas vezes é motivo 

para que esse profissional não tenha interesse em seguir adiante 

profissionalmente, como explica Abicalil (2008), ao comentar 

que a baixa remuneração da profissão docente, principalmente 

da Educação Básica, faz com que muitos docentes procurem 

outros ramos de atividades, ocasionando o déficit de 

professores do ensino médio, e também a grande quantidade de 

abandono dos cursos de licenciatura. 

Souza (2012) enfatiza que no Brasil, houve também 

divulgação de resultados de pesquisa sobre o trabalho e a 

valorização docentes, e os resultados têm destaque a situação 

salarial dos docentes brasileiros. Na pesquisa intitulada 

“Caminhos do Direito de Aprender — Boas práticas de 26 

municípios que melhoraram a qualidade da educação” são 

enumerados diversos fatores considerados essenciais ao 

rendimento dos alunos e dos professores, entre eles, a 
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questão salarial, que foi citada em muitos depoimentos dos 

professores entrevistados, como esse abaixo: 

 

Em Olho d’Água das Flores (AL), por exemplo, o 

pagamento foi citado como fator motivador do bom 

desempenho do professor. “O prefeito deu aos 

professores um aumento de 22%, que colocou os 

salários acima do piso nacional da categoria. E, 

desde 2005, o pagamento acontece entre os dias 20 

e 23 de cada mês, sem falhar. Trabalhar assim é um 

estímulo para o professor”, afirmou uma assessora 

da secretaria e a boa articulação com a coordenação 

de cada escola também foram citadas como fatores 

de base naquele município. (CAMINHOS DO 

DIREITO DE APRENDER, 2010, p. 70). 

 

Já no que se refere ao financiamento da educação e 

controle social, discutido no eixo V, o documento final da 

CONAE 2010 enfatiza a determinação de vinculação de 

recursos financeiros para educação e manutenção e 

desenvolvimento do ensino, este último provindo de receitas 

resultantes de impostos, defendendo que “25% da receita de 

impostos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo-

se as transferências ocorridas entre esferas de governo e o 

salário-educação; 18% da receita de impostos da União”. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, o 

financiamento adequado das políticas educacionais se traduz 

em alicerce para a construção do Sistema Nacional de Educação 

e, consequentemente, é imprescindível para assegurar o alcance 

das metas contidas em planos nacionais, como o Plano 

Nacional de Educação (PNE). 

Contudo, para o acesso equitativo e universal à 

educação básica de qualidade e para a garantia de permanência 

e sucesso escolar de crianças, jovens e adultos que cursam as 

etapas e modalidades de ensino que integram o sistema de 
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ensino, além da elevação substancial de estudantes 

matriculados/as na educação superior pública, urge aumentar o 

montante estatal de recursos investidos na área, principalmente 

em relação à contribuição da União, sobretudo, para solucionar 

a desigualdade regional (CONAE, 2010, p. 102). Para tanto, 

segundo Vanelli (2010, p. 262), “faz-se necessário promover 

uma reforma tributária capaz de reduzir as desigualdades fiscais 

entre os estados e os municípios e para a União transformar as 

atuais contribuições sociais em caráter de impostos”. 

É necessário salientar que existem alguns fundos de 

financiamentos para educação, como é o caso do FUNDEF 

(responsável pelo financiamento do ensino fundamental) e o 

FUNDEB (responsável pelo financiamento da educação 

infantil ao ensino médio, já que reserva parcelas dos recursos 

para a educação de jovens e adultos). Porém, de acordo com 

Araújo (2010, p. 257), “no Fundef, o financiamento da 

educação básica ficou praticamente nas mãos dos estados e 

municípios, e a União teve um papel secundário no 

financiamento dos principais insumos educacionais”. Já em 

relação ao FUNDEB houve um crescimento da participação da 

União, pois os valores foram fixados na Carta Magna, 

impedindo qualquer tipo de contingenciamento. 

Por outro lado, o Documento Final da CONAE (2010) 

diz que como alternativa ao atual desiquilíbrio regional e à 

oferta de educação básica pública, o financiamento à educação 

deve tomar como referência, e em caráter de urgência, o 

mecanismo do Custo aluno/qualidade (CAQ). Previsto no 

ordenamento jurídico brasileiro, o CAQ deve ser definido a 

partir do custo anual por estudante e dos insumos educacionais 

necessários para que a educação básica pública adquira e se 
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realize com base em um padrão mínimo de qualidade (CONAE, 

2010, p. 104). 

Entretanto, conforme a Lei 11.494/2007, o CAQ (Custo 

Aluno-Qualidade) ou o CAQI (Custo Aluno Qualidade Inicial), 

deve-se encontrar um valor mínimo necessário para assegurar 

uma educação de qualidade, enquanto que a portaria 

interministerial 1.459 de 30 de dezembro de 2010, aventa que 

o valor anual mínimo nacional por aluno, deve ser estimado 

pelo CAQI. 

 

1.3 Educação Pública no Brasil  
 

 

O padrão de desenvolvimento da educação 

brasileira, fortemente marcada pela 

descontinuidade das políticas e por carência de 

planejamento sistemáticos e de longo prazo, reflete 

em grande medida os limites da lógica patrimonial 

do país ao longo de sua história republicana. Isso se 

traduz, na maioria dos casos, na adoção de 

programas, projetos e ações, orientados por 

prioridade e estratégias nem sempre articuladas a 

um macroplanejamento ou um planejamento 

sistêmico. (DOURADO, 2011, p. 7). 

 

Essa assertiva deixa transparecer que o sistema 

educacional brasileiro carece de planejamento como metas e 

objetivos bem definidos para evitar rupturas entre o sistema 

educacional com a adoção de projetos efetivos e bem 

subsidiado financeira e tecnicamente, fazendo com que a 

educação sustente suas metas priorizando a educação e o 

desenvolvimento do aluno através de uma aprendizagem 

consistente que promova, entre outros aspectos, a autonomia do 

aprendiz, respaldado por uma estrutura técnico-pedagógica 

desprovida de preconceitos e/ou discriminação articulada com 

a realidade do aluno e das comunidades servidas pela 
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instituição educativa, compreendendo a complexidade que 

envolve a educação.  

Nesse ponto vale salientar o pensamento de Morin 

(2002), ao referendar que a educação é algo complexo. 

Seguindo esse mesmo pensamento, Niels Bohr (1985-1962) 

afirma que quem não se sente chocado com a complexidade da 

educação é porque não a compreendeu, cuja complexidade se 

multiplica quando pensamos na participação popular na 

educação. 

Significa que a educação em seu bojo, tem e precisa 

desenvolver os princípios democráticos onde cabe à escola 

como instituição educativa, abrir-se para a sociedade, 

oferecendo plenas condições para a participação da 

comunidade, tendo a comunidade como parceira da escola e do 

desempenho socioeducativo no contexto da aprendizagem 

social, além de contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino e da educação. 

Deve-se considerar que a falta de qualidade do ensino 

brasileiro ainda ocupa o centro da análise dos estudiosos da 

educação, sendo evidentemente um problema educacional a ser 

resolvido, notadamente porque a cada dia conforme aponta 

Marques et. al. (2007), verifica-se a transferência da 

responsabilidade e deveres legais do poder público à sociedade, 

o que resulta, ainda de acordo com o autor uma perigosa 

privatização do papel da escola pública tornando-a muitas 

vezes subserviente a essa prática. 

Para reverter essa situação é preciso que a sociedade se 

engaje e participe nos projetos inerentes à educação, exigindo 

dos poderes públicos ações para uma política de educação 

igualitária e com qualidade, a exemplo do notável programa 
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Amigos da Escola, que busca na adesão do voluntário suprir as 

deficiências do poder público.  

De acordo com o Relatório de Monitoramento Global 

de Educação para Todos, de 2008, um acompanhamento da 

educação realizado pela UNESCO5, anualmente, indicou que 

apenas 46,9% dos brasileiros de 15 a 17 anos cursavam o ensino 

médio em 2006, já o ensino fundamental congregava 94,8% da 

população de 7 a 14 anos.  

Percebe-se então, que existe uma distorção idade-série 

muito grande. O Ministério da Educação (MEC) apontou em 

2005 que no ensino médio era de 51,1% - e no Norte e no 

Nordeste a situação era ainda pior, com índices de 69,6% e 

70%, respectivamente. No mesmo ano, a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) indicava que cerca de dois 

terços (67%) dos 8,9 milhões de jovens matriculados nas 

escolas brasileiras provinham de famílias com renda per capta 

igual ou inferior a um salário mínimo. Outro dado que 

caracteriza a desigualdade no Brasil é a cor da pele: em 1999, 

apenas 21% dos jovens negros de 15 a 17 anos cursavam o 

ensino médio; a situação melhorou em 2006, chegando a 

                                                           
5 UNESCO. É um organismo especializado do sistema das Nações Unidas. 

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

(UNESCO) fundou-se a 4 de novembro de 1945 com o objetivo de contribuir 

para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e 

as comunicações. Dedica-se, entre outras tarefas, a orientar os povos numa 

gestão mais eficaz do seu próprio desenvolvimento através dos recursos 

naturais e dos valores culturais, com a finalidade de obter o maior proveito 

possível da modernização, sem que por isso se percam a identidade e 

diversidade culturais. Na educação, este organismo atribui prioridade ao 

êxito da educação elementar adaptada às necessidades atuais. Colabora, entre 

outros, com a formação de docentes e administradores educacionais e dá 

alento à construção de escolas e à dotação de equipamento necessário para o 

seu funcionamento <https://nacoesunidas.org/> 

https://nacoesunidas.org/
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37,9%. Entretanto, ainda muito inferior ao dos estudantes 

brancos na mesma faixa de idade (58%). (REGATTIERI; 

CASTRO, 2010, p. 7). 

Vale registrar que segundo a pesquisa PNAD, do IBGE, 

(2014), 1.7 milhões de jovens estão fora da escola, o que 

acarretará, com certeza, no não cumprimento da meta do Plano 

Nacional de Educação (PNE), que para 2016 tem como meta 

atingir 50% na educação infantil e na pré-escola, de 95% para 

as pessoas de seis (6) a quatorze (14) anos, e atender 100% da 

população entre 15 e 17 anos. 

Significa que o cumprimento das metas do PNE ainda 

se apresenta de certa forma nebulosa, o que está de acordo com 

Marques et. al. (2010), ao consignar que infelizmente a 

educação, especialmente de qualidade, no âmbito do Brasil, 

parece ainda estar longe de fazer parte de suas prioridades, 

ficando à mercê de um sem número de problemas implicando 

na descontinuidade das iniciativas educacionais, passando pela 

superlotação de sala de aula, deficiência na formação de 

professores, descaso com os princípios e seriedade para com a 

estrutura escolar, entre outros aspectos vitais para se ter uma 

educação de qualidade e se cumprir as metas do PNE, 

frustrando a tentativa de se ter uma educação planejada e com 

qualidade. 

Nesse sentido, pode-se destacar o pensamento de Cunha 

(2006, p. 19), ao aferir que: “para recuperar o atraso do sistema 

educacional brasileiro seria necessário dobrar o investimento, o 

que resultaria em uma alteração positiva no indicador de gasto 

anual por criança”. Implica em se dizer que o investimento na 

educação brasileira está aquém do necessário e, talvez por isso, 

se tenha tanta dificuldade em se estabelecer um padrão de 
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qualidade compatível com a realidade e necessidade da 

educação brasileira.  

Requer que os órgãos e as instituições educativas deem 

prioridade ao ensino público preenchendo as lacunas através de 

planos de ação que consolide as políticas públicas e as metas do 

PNE, refletida, por consequência, sobre as perdas na concepção 

e implementação de políticas públicas competentes que 

apresentem verdadeiramente resultados e avanço da qualidade 

das escolas públicas de ensino básico, principalmente.  

Por conta disso, existe uma grande contradição em 

relação a educação pública básica de qualidade, pois a 

sociedade diz que o poder público não tem compromisso com 

uma educação de qualidade, por outro lado, aquele diz que não 

prioriza porque a própria sociedade não demanda interesse. 

Em meio a essa polêmica, Cunha (2006) considera que 

hoje a educação não é uma prioridade para a sociedade 

brasileira. É preciso que o estado evidencie a importância da 

educação de qualidade com estratégia de combate às 

problemáticas sociais. 

Em assim sendo, faz-se necessário uma grande 

reestruturação qualitativa na educação pública brasileira, 

embora os desafios são enormes já que é necessário também o 

envolvimento de todos os atores da sociedade. Acredita-se, 

ainda que, para validar qualquer conversação e ação no campo 

da educação, é preciso o abarcar verdadeiramente os 

protagonistas do círculo educativo, que nesse caso, são os 

professores, já que estes muitas vezes compartilham suas 

aspirações, consternações, implicações e conhecimentos, 

empilhados ao longo dos anos como docente, além dos 

caminhos por escolas distintas e as inúmeras variações de 

gestores públicos. 
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Paro (2001, p. 123) afirma que “sem a confiança e o 

empenho dos que fazem o ensino, não é razoável esperar 

qualquer êxito das soluções e propostas que são apresentadas 

pelos que elaboram e estudam as políticas educacionais”. 

Nesse sentido, precisa-se entender que para se obter 

êxito na qualidade do ensino na educação pública brasileira, é 

necessário que os projetos educacionais sejam alinhados ao 

interesse de toda a sociedade, caso contrário, haverá sempre 

lacunas a serem preenchidas. 

De acordo com Zagury (2006), para ultrapassar a má 

qualidade nos projetos voltados à educação, evitando o 

desperdiçar de tempo e de recursos financeiros, é necessário e 

urgente que se dê voz aos professores, ordenadamente em 

escala representativa, antes da implementação de novos 

projetos. 

Nessa visão Marques et al (2007) evidencia que caso 

haja uma epidemia de desinteresse por parte considerável do 

professorado público, os gestores públicos perceberão, então, 

que não é por meio de leis, decretos ou portarias que esta 

questão será remediada ou solucionada. A questão está também 

associada ao desinteresse do poder público em promover uma 

educação de qualidade, o que naturalmente representa fator que 

leva a escola pública a descumprir o seu papel, o que também 

implica na qualidade e o poder de liderança do gestor em 

conformidade com as políticas públicas. 

Nesse contexto, há de se perceber que as políticas 

públicas, conforme apontam Philippi e Bruna (2004, p. 691), 

 

São um conjunto de diretrizes estabelecidas pela 

sociedade, por meio de sua representação política, 

em forma de lei.” Políticas de governo “são aquelas 

que trazem propostas implementadas pelo Governo 

e estão diretamente vinculadas à administração que 
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está exercendo o poder e que as têm como 

prioridade de ação durante o seu mandato. 

 

A questão é que muitas vezes o gestor, mesmo 

tecnicamente preparado, não desenvolve a habilidade de 

entender que a gestão envolve principalmente, pessoas que 

precisam ter suas necessidades e anseios satisfeitos e o gestor 

não entende que elas, as pessoas, são seres que têm necessidade 

e sentimentos e por isso precisam ser motivadas, devendo-se 

levar em conta que quando as pessoas, segundo demonstram as 

pesquisas em todo mundo, estão motivadas colocam 70% de 

sua capacidade a serviço da instituição e, quando estão 

desmotivada, colocam apenas entre 10 e 20%.  

Os gestores, portanto, devem desenvolver a 

preocupação com as condições de trabalho, oferecendo, por 

exemplo, um ambiente limpo e agradável, material didático-

pedagógico suficiente e de qualidade e, zelar principalmente 

pelo ambiente de trabalho, onde todos os profissionais e alunos 

se sintam confortável e felizes em pertencer à escola e um 

ambiente aonde as pessoas se sintam bem e tenham prazer de 

estar juntas, de se inter-relacionar.  

Acompanhando esse raciocínio, há de se convir que a 

educação no Brasil, mesmo tendo avançado nos últimos anos, 

ainda está longe de ser satisfatória, tanto pela falta de estrutura, 

de qualidade motivacional do pessoal envolvido no ato de 

educar, e também por falta de verbas suficientes para atender a 

demanda do alunado, o que também concorre para a evasão 

escolar, sendo necessário medidas efetivas para manter 

professores e alunos motivados.  

Há de se convir que até pouco tempo, existia consenso 

quanto ao fato de que os problemas do ensino brasileiro eram a 

falta de escolas, a evasão escolar de muitas crianças em idade 
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precoce e a carência de verbas governamentais para a educação. 

Considerava-se necessário construir mais escolas, pagar 

melhores salários aos professores e convencer as famílias a 

mandarem seus filhos à escola. Foram precisos alguns anos 

para convencer políticos e a opinião pública de que, na verdade, 

não são significativas quantidade de crianças que abandonam a 

escola dos anos de idade inicial. Os problemas principais eram 

qualidade e repetência, ou seja, a tradição de manter na escola 

os alunos que não se saíam conforme o esperado nas provas, 

prática amplamente disseminada no Brasil (FLETCHER, 1984; 

KLEIN & RIBEIRO, 1991). 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios — 

PNAD (2012), mostra que a taxa de analfabetismo no Brasil 

cresceu entre 2011 e 2012, principalmente entre as pessoas de 

15 anos e mais, chegando a 8,7%, o que corresponde a 13,2 

milhões de analfabetos, sendo que em 2011, a taxa era de 8,6, 

correspondente a 12,9 milhões de pessoas analfabetas, o que 

indica que houve um aumento significativo. 

Segundo a revista Exame (2012), o Brasil investe 5,7% 

em educação, um dos índices mais altos, quando comparados 

entre os 42 países membros da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)6, a frente de Reino 

Unido, Canadá e Alemanha, por exemplo. Ainda, segundo a 

Exame, investir um décimo de toda a riqueza produzida no país 

deixaria o Brasil em primeiro lugar no ranking, acima da 

Islândia, que investe 7,8% do PIB em educação hoje.  

                                                           
6 É uma organização internacional, composta por 34 países e com sede em 

Paris, França. A OCDE tem por objetivo promover políticas que visem o 

desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o 

mundo. O combate à corrupção e à evasão fiscal faz parte da agenda da 

OCDE tendo já conseguido resultados otimistas em alguns países. 
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A reportagem, afirma ainda que, apesar do investimento 

brasileiro ser próximo da média dos países da OCDE, o país se 

encontra somente em 53º lugar, de um total de 65 no 

Programme for International Student Assessment (PISA), um 

programa de avaliação da qualidade da educação da mesma 

organização. Isso significa que maiores investimentos, não 

fundamentalmente acompanham, na mesma dimensão, uma 

evolução no desempenho dos estudantes. Ainda, segundo a 

OCDE, o Brasil é 15º que mais investe o PIB na área. Os 

lanternas no ranking foram Indonésia (investimento de 3% do 

PIB), Índia (investimento de 3,5%), Japão (3,8%), Eslováquia 

(4,1%) e República Tcheca (4,4%). 

Há de se conceber que por muitas décadas, a educação 

brasileira não tinha subsídios que levassem à melhoria das 

instituições de ensino. Faltava, de certa forma, incentivo do 

Estado brasileiro para desenvolver essas instituições, através de 

recursos financeiros e humanos. Mas, isso ainda se pode mudar 

por meio de políticas públicas eficientes de conscientização e 

preocupação do Estado com a qualidade de ensino, onde se 

inclui a capacidade profissional e estrutura operacional capaz 

não apenas de planejar, mas, acompanhar também com 

eficiência o desenvolvimento das políticas e a aplicação dos 

recursos e das ações programadas, no âmbito das políticas 

públicas, dos governantes e pincipalmente das instituições 

educativas.  

Outra alternativa seria intensificar educação em tempo 

integral, que mesmo já existindo em algumas cidades 

brasileiras ainda não foi implantada na maioria dos municípios 

brasileiros, deixando uma lacuna no atendimento à demanda 

social, embora se reconheça o esforço do governo em manter 

essa iniciativa, o que por certo, melhoraria o perfil da escola, 
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favorecendo a aprendizagem e o desempenho da instituição e 

do discente contribuindo para a qualidade do ensino e da 

educação.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN, 1996), a Educação Integral é o aumento 

progressivo da jornada escolar na direção do regime de tempo 

integral, valorizando as iniciativas educacionais extraescolares 

e a vinculação entre o trabalho escolar e a vida em sociedade. 

A sugestão de inserir uma política de Educação Integral 

emergiu a partir de um diagnóstico referente aos baixos índices 

da educação básica. Dessa forma surgiram projetos com o 

objetivo de melhorar a qualidade da educação, no sentido de 

reduzir o fracasso escolar, proporcionando às crianças e jovens 

novas possibilidades de se desenvolverem. Os grandes 

estudiosos da área educacional consideram como um novo 

desafio para a educação pública brasileira, já que vivenciamos 

há algum tempo momentos de mudanças.  

De acordo com Fernandes (2012), aos poucos a 

realidade no Brasil começa a mudar. Muitas escolas brasileiras 

já oferecem a opção do período integral, um alívio para os pais, 

que cada vez mais precisam trabalhar o dia todo e não 

conseguem dar o suporte que os filhos precisam para serem 

bem-sucedidos nos estudos. Acredita-se que os alunos, 

passando mais tempo na escola, têm a possibilidade de receber 

um apoio pedagógico, orientação educacional e usufruir de toda 

a estrutura da escola, o que também está em conformidade com 

a visão do MEC, ao afirmar que,  

 

A Educação Integral constitui ação estratégica para 

garantir proteção e desenvolvimento integral às 

crianças e aos adolescentes que vivem na 

contemporaneidade marcada por intensas 

transformações: no acesso e na produção de 
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conhecimentos, nas relações sociais entre 

diferentes gerações e culturas, nas formas de 

comunicação, na maior exposição aos efeitos das 

mudanças em nível local, regional e internacional. 

(MEC, 2009, p. 18). 

 

De outra forma, há de se conceber, conforme aponta 

Nosella (2005), que a sociedade pós-industrial e virtual se 

baseia em um novo tipo de educação que unifica o trabalho e o 

tempo livre. As escolas são convidadas a acatar as cobranças de 

uma formação geral, interligando formação básica e formação 

profissional. Afirma ainda o autor, que atualmente espera-se 

que a escola além de preparar o aluno para entender as rápidas 

e variadas informações do mundo globalizado, deve também 

prepará-lo para que tenha aptidão de utilizar esse conhecimento 

de forma criativa.  

Sendo assim, para conseguir atender a todas essas 

perspectivas, o tempo da jornada escolar dos alunos precisa 

ser ampliada, já que são muitas as tarefas que a escola 

assume e que dessa forma é necessário um tempo maior para 

realizá-las. 

Nessa direção, há de se entender que um projeto voltado 

para a educação em tempo integral necessita ser bem planejado 

e bem aparelhado, no sentido de atender as necessidades do 

aluno, já que caso essas necessidades não sejam atendidas irá 

apenas envolver os docentes em mais trabalhos. Deve ter uma 

carga horária bem equalizada e distribuída para não 

sobrecarregar os profissionais envolvidos, visto que a educação 

integral exige docentes com desenvoltura em planejamento, 

organização e preparo para encarar os desafios da educação 

requerendo esforço e competência para manter, sobretudo, o 

aluno ativo e motivado. 
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Nesse sentido Oliveira (2009) faz uma crítica às 

políticas que concentram tarefas e sobrecarregam os 

professores. Afirma que as reformas educacionais latino-

americanas iniciadas na década de 1990 colocaram os 

professores no centro das discussões, em geral os educadores 

são considerados os principais responsáveis pelo desempenho 

da educação. Essa nova regulação educativa trouxe 

repercussões na organização e gestão escolar e 

consequentemente no trabalho do professor.  

Aponta ainda que a escola assumiu uma variedade de 

funções e, assim, houve um aumento de atividades e 

responsabilidades para os professores. No entanto, tais 

transformações não vieram acompanhadas de melhorias nas 

condições de trabalho docente, como investimentos na 

remuneração e adequações necessárias. Por isso os educadores 

encontram-se frustrados pela intensificação e precarização do 

seu trabalho. Deles, são exigidas muitas competências que, às 

vezes, estão para além de sua formação. 

Diferentemente do Brasil, na Europa, as profissões 

liberais modernas evoluíram a partir das antigas agremiações 

de classe e se tornaram entidades auto reguladoras de grande 

escala, o que colocou limites para poderes absolutistas do 

governo e para o comportamento errático do povo, e realizou as 

atividades cotidianas da racionalização que eram a pedra 

angular das sociedades modernas. As profissões liberais 

clássicas eram: o direito, a medicina, e na França, a engenharia, 

mas a profissão acadêmica e a do magistério também eram 

muito importantes e foram objeto de intensas análises nos 

últimos anos (Muller, Ringer & Simon, 1987). 

Segundo Schwartzman (2003) na França, que sempre 

foi considerada modelo a ser seguido, o ensino superior de elite 
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continuou limitado às Grandes Écoles profissionais, enquanto a 

universidade antiga, fechada pela Revolução, foi restaurada 

para tratar da capacitação de professores e da educação geral. 

Ainda, segundo o mesmo autor a instituição onde o 

professor primário vai buscar seu diploma de nível superior 

depende da série em que ele pretende lecionar. Para o pré-

escolar e para os primeiros quatro anos de escolaridade, o 

caminho é uma faculdade de educação ou pedagogia; para os 

outros quatros anos subsequentes do básico e para o ensino 

secundário, é exigido um diploma da matéria a ser lecionada, 

que deverá ser obtida numa das antigas faculdades de filosofia, 

ciências e letras ou num departamento de ciências.  

Antigamente, essas faculdades eram consideradas 

locais de pesquisa, conhecimento e formação de professores, 

combinação que se mostrou impossível de atingir. Com o 

tempo, as ciências naturais, bem como a maioria das ciências 

sociais empíricas nas universidades públicas, criaram seus 

próprios departamentos e programas voltados para pesquisa, 

nos quais a formação do professor não é considerada uma 

atividade de prestígio, tanto quanto as outras áreas. 

A formação do professor, entretanto, como deveria ser, 

continuou sendo uma atividade importante nas escolas, 

faculdades ou departamentos de “ensino” tradicional das 

ciências sociais — história e geografia — e nas escolas de 

educação e pedagogia, tanto nas instituições públicas quanto 

particulares. Esses cursos atraem alunos de níveis de renda mais 

baixos que têm dificuldade para entrar nas áreas mais 

concorridas. Para obter as credenciais que agora lhes são 

exigidas, nota-se que a maior procura e ofertas, na área da 

educação, pelo menos na região Nordeste, está o curso de 
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pedagogia, com menor fluxo para outros cursos, talvez, pela 

perspectiva de ingressar no trabalho logo após a graduação. 

Como se sabe, a educação é um direito de todos e a luta 

por esse direito é de toda a sociedade, não ficando isento o 

poder público, que tem fundamental importância na construção 

de uma educação igualitária. Todavia, há de se admitir que o 

mundo é caracterizado por diversos contrastes e desigualdades 

de recursos, oportunidades e direitos. Porém, é nítido que uns 

poucos têm muito e a grande maioria lida com o pouco e às 

vezes com absolutamente nada. Os recursos financeiros não são 

o fator principal, mas, sim, o direito a uma educação de 

qualidade a todos seria, no mínimo, o alicerce para conquistas 

futuras como espaço de participação, voz ativa, poder de 

decisão, informação e principalmente algo extremamente 

importante: oportunidades de aprendizagem e inserção no 

mercado de trabalho com a possibilidade de ascensão 

econômica e social. 

O direito à educação conforme Tomasevski (2004, p. 

15),  

 

O direito à educação invalida a dicotomia dos 

direitos humanos que separa os direitos civis e 

políticos dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, já que engloba todos ao afirmar e afiançar 

a universalidade conceitual desses direitos 

negando-se a aceitar que a desigualdade e a pobreza 

sejam fenômenos contra os que não se pode lutar.  

 

Nessa visão, tem-se o entendimento que a educação é o 

caminho para vencer as desigualdades sociais, a discriminação 

e que através dela pode-se elevar o conhecimento, desenvolver 

habilidades e aptidões, inserir as pessoas no mundo do trabalho 

e consequentemente ascender socialmente, um direito de todo 

cidadão, que sobretudo, tem direito a uma vida digna e de 
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exercer com consciência em plenitude sua cidadania e bens 

econômicos, fruto de seu esforço e conhecimento.  

Nesse contexto, pode-se destacar o pensamento de 

Sacavino (2006) que conduz ao entendimento de que somos 

conscientes que o direito à educação é mais amplo que o direito 

à escola, e que os processos educativos permeiam toda a vida 

das pessoas com diferentes dimensões e fases. Vale mencionar 

que nesse mesmo segmento, o artigo 13 do Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo 

Brasil, afirma que: Os Estados-partes no presente Pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa à educação.  

Assim, não há como se deixar de concordar que a 

educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e de sua dignidade, que, por 

conseguinte, fortalece também o respeito pelos direitos 

humanos e liberdades fundamentais. [...] Mais adiante, no 

mesmo artigo, se declara que Os Estados-partes no presente 

Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno 

exercício desse direito: a educação primária deverá ser 

obrigatória e acessível gratuitamente a todos. A educação 

secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação 

secundária técnica e profissional, deverá ser generalizada e 

tornar-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e, 

principalmente, pela implementação progressiva do ensino 

gratuito (COMPARATO, 2004, p. 353).  

Há de se considerar que o artigo 205 da Constituição 

Federal de 1988 diz que: 

 

Educação, direitos de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
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exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (BRASIL, 1988, p. 195). 

 

De acordo com Sacavino (2006) a educação Básica, que 

envolve a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, 

constituem exigências fundamentais para favorecer desde a 

infância, a formação de sujeitos de direito e priorizar pessoas e 

grupos excluídos, marginalizados e discriminados pela 

sociedade, o que naturalmente evidencia que a educação é um 

direito natural e fundamental do ser humano. Um direito 

insofismável de todo ser humano. A educação básica, como o 

primeiro momento do processo educativo ao longo de toda 

vida, é um direito social inalienável da pessoa humana e dos 

grupos socioculturais. Exige a promoção de políticas públicas 

que garantam a sua qualidade. Contribui significativamente 

para estruturas culturais e, para de modo especial, abrir espaços 

sociais e configurar os princípios da dignidade humana e do 

exercício da cidadania.  

Nesse diapasão, têm-se que reconhecer que o papel da 

escola é fundamental na construção da cultura, contribuindo na 

formação de sujeitos de direito, mentalidades e identidades 

individuais e coletivas. A educação como direito da pessoa 

humana, sobretudo no âmbito escolar, deve ser concebida de 

forma articulada ao combate do racismo, sexíssimo, 

discriminação social, cultural, religiosa e outras formas de 

discriminação presentes na sociedade brasileira. A promoção 

da educação intercultural e do diálogo inter-religioso, por 

exemplo constitui, componente inerente à educação em direitos 

humanos. “A educação em direitos humanos deve ser um dos 

eixos norteadores da educação básica e permeia todo currículo, 

não devendo ser reduzido à disciplina ou a área curricular 

específica” (BRASIL, 2003, p. 17). 
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Por tudo isso, fica evidente que os problemas 

encontrados na educação pública no Brasil são enormes. E para 

entender toda essa situação, é imprescindível ouvir os 

professores e que esses também possam se envolver de forma 

direta e indiretamente na edificação das políticas públicas 

educacionais. Quer significar que os professores e outros 

profissionais da educação, precisam participar das tomadas de 

decisões, as quais não devem ficar somente nas mãos dos 

gestores públicos. Cabe a estes, fazer a intermediação sobre o 

diálogo referente aos problemas enfrentados nas escolas 

públicas, evocando a participação de todos os membros da 

escola e da comunidade a quem ela, a escola, serve.  
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CAPÍTULO II 

 

O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO A PARTIR DA 

CONCEPÇÃO GRAMSCIANA E SAVIANI: CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO 

 

 

2.1 Educação, Escola e Gestão Democrática 
 

Na compreensão de Gramsci, a relevância da conquista 

de um novo saber está na substituição de uma hegemonia. Isso, 

no aspecto educativo, significa uma luta contra o senso comum 

e a construção de uma compreensão crítica da realidade que seja 

o ponto de partida de uma nova realidade social, de uma nova 

hegemonia. É a compreensão das contradições para transformá-

las numa concepção de mundo unitário (JESUS, 1998, p.29 e 

49, apud CARMO 2007). 

Para Gramsci (2000), “a tendência democrática de 

escola não pode consistir apenas em que um operário manual 

se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar 

governante”. Esse estudioso sempre foi comprometido com 

projetos voltados para o meio político, no entanto, ele se 

distinguia dos demais colegas, por acreditar que algumas 

mudanças seriam intelectuais, como, por exemplo, a tomada de 

um poder seria precedida por mudanças intelectuais e esse fator 

era determinante na escola. 

Neste sentido, Ramos et al (2005), na concepção de 

trabalho, diz que o mesmo se constitui em direito e dever, e 

engendra um princípio formativo ou educativo. O trabalho 

como princípio educativo deriva do fato de que todos os seres 
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humanos são seres da natureza e, portanto, têm a necessidade 

de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus meios 

de vida. É fundamental socializar desde a infância, o princípio 

de que o trabalho é uma atividade/ação comum a todos os seres 

humanos, evitando-se, desta forma, criar indivíduos ou grupo 

que explorem e vivam do trabalho de outros, ou se caracterizem 

como, segundo a afirmação de Gramsci, mamíferos de luxo. 

Gramsci chega a falar sobre o “homem indivíduo” na 

parte que retrata “Hegemonia, Escola Unitária, Formação de 

Dirigentes”. Para ele, o homem coletivo é conhecido 

principalmente pelo status ocupado no mundo da produção e 

que isso já era visível antes mesmo da indústria fordista surgir. 

De acordo com Dore (2014), os pensamentos de 

Gramsci, a propósito de como se forma o homem coletivo, 

levam-no a estabelecer amarrações entre as convergências da 

escola ativa e a conquista da hegemonia. Na pedagogia ativa, 

Gramsci observa as relações pedagógicas entre mestre e 

estudante: o mestre é aprendiz assim como o aluno também é 

mestre. 

A hegemonia é uma direção intelectual e moral sobre a 

sociedade. É intelectual porque diz respeito a uma concepção 

de mundo que expressa os interesses de um determinado grupo 

social. É moral porque as concepções de mundo implicam 

formas de comportamento e valores que lhe são adequados. A 

reforma intelectual e moral não pode existir sem uma reforma 

econômica, com a mudança nas posições sociais e no mundo 

econômico. (GRAMSCI, 1977, p. 1561, apud DORE, 2014). 

A formação para o trabalho nas escolas profissionais 

que se multiplicavam na Itália não constituía uma 

democratização. Qualificar operários não é democratizar a 

escola, mas sim a possibilidade de que cada cidadão possa se 
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tornar governante e que a sociedade apresente essas condições 

para cada cidadão, mesmo que “abstratamente”. (GRAMSCI, 

1977, apud DORE, 2014). 

Por conta dessas conjunturas, Gramsci chega a defender 

uma escola única, embrionária e média, que até o andamento da 

preparação profissional forme o jovem como pessoa “[...] capaz 

de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige”. 

(Gramsci, 1977, p. 1547, apud DORE, 2014). 

A técnica-trabalho alcança a técnica-ciência e a 

concepção histórico-humanista, sem a qual permanece 

‘especialista’ e não se torna ‘dirigente’ (especialista + político). 

[...] O novo dirigente deve ter um preparo de cultura geral 

técnica que lhe dê condições, se não ‘criar’ autonomamente a 

solução correta, pelo menos de saber julgar entre as soluções 

projetadas pelos especialistas aquela mais justa do ponto de 

vista ‘sintético’ da técnica política (GRAMSCI, 1977, pp. 

1534,1551, apud DORE, 2014). 

Por mais antigas que sejam as palavras de Gramsci, na 

atualidade suas frases sempre cabem em algum contexto atual. 

Gramsci esboça a escola unitária na esfera de um diálogo mais 

vasto a propósito da organização da cultura e o papel dos 

intelectuais. O emergir da sociedade industrial botou em crise a 

escola humanista e o tipo de intelectual que está escola 

formava. Já que na sociedade industrializada, esse intelectual 

mudou, saindo da simples oratória e buscando a parte prática, 

chegando a se transformar em um dirigente e, 

consequentemente, usando o poder de persuasão para atingir 

determinados fins.  

Quer significar que os dirigentes da escola além do 

conhecimento técnico em gestão, devem desenvolver a 

habilidade de liderança, no sentido de persuadir seus liderados 



- 57 - 

a instigar a capacidade de se auto motivar, para motivar os 

alunos a irem em busca do conhecimento e da auto realização 

através da aprendizagem substanciada pelo conhecimento 

científico, adaptável à sua realidade.  

Significa, por outro lado, que a escola deve desenvolver 

a preocupação em preparar seus profissionais para, de forma 

holística, isto é, de forma global, apreender e desenvolver, 

conforme Dore (2014), uma cultura formativa e humanística, 

com ênfase no equilíbrio entre a formação e o desenvolvimento 

da capacidade de trabalho, voltado para o desenvolvimento do 

indivíduo consignado pelo saber pensar e dirigir a própria vida.  

E o desafio para criar novas categorias de intelectuais, 

no sentido de promover um novo equilíbrio entre o trabalho, 

numa visão crítica da atividade intelectual, apreendendo o 

desenvolvimento intelectual já está presente em cada indivíduo, 

e que o problema conforme Gramsci, 1977 (apud DORE, 

2014), é ampliar e direcionar o equilíbrio para uma 

aprendizagem substantiva fundada na transformação do saber 

científico em saber cotidiano.  

Já na formação da atividade intelectual, na formação, 

uma exigência do desenvolvimento industrial e social, não pode 

haver a separação do trabalho material do trabalho imaterial. É 

preciso, porém, segundo Antunes 2000, (apud ZANELLA, 

2003), haver uma “reflexão em torno do trabalho vivo e de sua 

centralidade, para recuperar a discussão sobre o trabalho 

imaterial como uma tendência presente no mundo produtivo da 

empresa capitalista moderna e uma interação com as formas de 

trabalho material.  

E essa articulação nos parece decisiva para uma 

apreensão mais aproximada do mundo produtivo. Todavia, 

diferentemente de Antunes, Zanella explica que Gramsci 
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afirma que “tanto o trabalho material quanto o trabalho 

imaterial possuem em si mesmos, o trabalho vivo, presente em 

ambos, uma relação dialética entre o que chama de “esforço de 

elaboração intelectual-cerebral e esforço muscular nervoso” 

(ZANELLA, 2003, P. 127). 

 

O problema da criação de uma nova camada de 

intelectual, portanto, consiste em elaborar 

criticamente a atividade intelectual que cada um 

possui em determinado grau de desenvolvimento, 

modificando sua relação com o esforço muscular-

nervoso no sentido de um novo equilíbrio e fazendo 

com que o próprio esforço muscular-nervoso, 

enquanto elemento de uma atividade prática geral, 

que inova perpetuamente o mundo físico e social, 

torne-se o fundamento de uma nova e integral 

concepção de mundo. (GRAMSCI, 2000A, apud 

ZANELLA, 2003, p. 127). 

 

Fechando seu raciocínio referente ao trabalho enquanto 

princípio educativo, Zanella afirma que o trabalho concreto é 

por excelência o primeiro princípio educativo do ensino. O 

trabalho industrial, mesmo no capitalismo, é princípio 

educativo porque na sua concretude, as ciências possibilitam 

conhecer as outras formas de trabalho, tendo em vista que no 

marxismo, conhece-se o menos desenvolvido a partir do mais 

desenvolvido, despertando, segundo Gramsci (2010A, p. 25), 

“a consciência de que existe uma enorme disparidade entre a 

massa de alunos das artes liberais e a dos alunos da arte da 

produção do trabalho”, o que reitera na visão de Castro (2007), 

reitera a necessidade de uma escola única, destinada a 

desenvolver no sujeito uma cultura geral, bem como educar 

para a vida.  

Nesse mesmo sentido, conforme Gramsci, 1999, (apud 

CASTRO, 2007), a tendência é a de se abolir qualquer escola 
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desinteressada na educação formativa, ou, consequentemente 

conservar uma pequena elite que não pensem em se preparar 

para o futuro profissional, ao contrário da difusão de escolas 

especializadas na formação profissional, podendo-se aferir, 

entretanto, que o ideal é uma escola que desenvolva uma cultura 

geral de cunho formativo, humanística, de modo a dar 

equilíbrio e à capacidade de desenvolvimento intelectual, 

voltado para o trabalho, orientando os caminhos para uma vida 

produtiva e para a cidadania.  

Deve-se compreender a escola como um espaço de 

produção e socialização do conhecimento e das relações que 

traz subsídios para transformações e mudanças na educação, no 

sentido que a escola busca trabalhar os valores, são 

desenvolvidas práticas pedagógicas inovadoras para atender as 

diferentes necessidades e tipos de aprendizagem dos 

estudantes, com a utilização adequada de recursos didáticos e 

tecnologias educacionais que favoreçam o trabalho em equipe, 

a interdisciplinaridade, a contextualização e a apropriação dos 

saberes.  

Ao contrário, segundo Gramsci, a escola 

desinteressante para formar operário e a outro, especialista e 

dirigente. Hoje temos uma escola que oferece práticas 

inovadoras para atender às diferentes necessidades e aos ritmos 

de aprendizagem dos estudantes, com a utilização adequada de 

recursos didáticos. 

Para Carmo (2007), tais procedimentos, em linhas 

gerais, foram norteados, pelo pensamento de Antônio Gramsci, 

na compreensão do trabalho como princípio educativo sob a 

ótica hegemônica e política da sociedade, no que se refere aos 

aspectos da reestruturação produtiva. O problema a ser 

enfrentado é como a crise estrutural do capitalismo, em seu 
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conjunto, vem implementando o processo de reestruturação 

produtiva com vistas a recuperação do ciclo produtivo, de um 

lado, e como este processo vem fragmentando as classes 

trabalhadoras, de outro. Nossa hipótese geral é que pensar 

dialeticamente a relação entre a educação e trabalho revela 

elementos de transformação social, ou seja, seu caráter 

pedagógico ao assumir a luta política pode construir um novo 

bloco histórico (CARMO, 2007, p. 21) 

Noutra perspectiva Saviani (2005, p.7) afirma que “a 

escola surge como um antídoto à ignorância, logo, um 

instrumento para equacionar o problema da marginalidade. Seu 

papel é difundir a instrução, transmitir os conhecimentos 

acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente”. 

 

2.2 Educação como Processo Educativo e Para o Trabalho  
 

O trabalho conforme Saviani (2005) pode ser 

considerado como princípio educativo em três sentidos 

diversos, mas articulados entre si. Num primeiro sentido, o 

trabalho como princípio educativo na medida em que determina 

o grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o 

modo de ser da educação em seu conjunto. Nesse sentido, aos 

modos de produção correspondem modos distintos de educar 

com uma correspondente forma dominante de educação.  

Em segundo sentido, o trabalho é princípio educativo 

na medida em que coloca exigências específicas que o processo 

educativo deve preencher, em vista da participação direta dos 

membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo. 

Finalmente, o trabalho é princípio educativo num terceiro 

sentido, à medida que determina a educação como uma 

modalidade específica e diferenciada de trabalho: o trabalho 

pedagógico (SAVAINI, 1989, p. 1 e 2). 
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Marx (1978) diz que o homem necessita produzir 

continuamente sua existência e é pelo trabalho que ele age sobre 

a natureza adaptando-a as suas necessidades. Já Saviani define 

a educação como um processo de trabalho não material 

diferente do trabalho material que visa a produção de bens 

materiais para subsistência, no qual o produto não se separa do 

ato de produção. O trabalho educativo “é o ato de produzir 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto de homens livres” (SAVIANI, 1991, p. 21). 

Baseada nessa premissa, Rodriguez (2001) diz que a 

produção intencional da humanidade implica a produção do 

saber ou a forma pela qual o homem apreende o mundo e é 

humanizado. Entretanto, Saviani (1991, p. 21) ressalva: “o que 

não é garantido pela natureza deve ser produzido 

historicamente pelos homens”. Assim, o saber objetivo é 

considerado matéria prima para a atividade educativa e deve ter 

primazia sobre o mundo da natureza, ou seja, sobre o saber 

natural, espontâneo. 

Nesse mesmo sentido, Saviani (1985), diz que a 

educação deriva de uma concepção que articula com a 

sociedade e parte da constatação de que a própria sociedade e é 

dividida em classes com interesses opostos. O ensino é a prática 

social que é comum a professores e alunos, embora do ponto de 

vista pedagógico, professores e alunos possam apresentar 

diferentes problematizações e têm como objetivo identificar 

que questões precisam ser resolvidas dentro da prática social e 

que conhecimentos são precisos dominar para resolver estes 

problemas. 

Ainda, de acordo com Saviani (1985, p. 71), “a 

educação é uma atividade que supõe uma heterogeneidade real 
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e uma homogeneidade possível; uma desigualdade no ponto de 

partida e uma igualdade no ponto de chegada”. Quer significar 

que educação pode mudar o rumo de uma sociedade, 

entendendo-se que a educação é “uma instituição cujo papel 

consiste na socialização do saber elaborado, e não do saber 

espontâneo, do saber sistematizado e não do saber fragmentado, 

da cultura erudita e não da cultura popular” (SAVIANI, 1985, 

p. 76). 

Implica ainda de acordo com Saviani (1991, p. 103) na 

clareza da pedagogia associadas a determinantes sociais da 

educação, na compreensão do grau em que as contradições da 

sociedade marcam a educação e, consequentemente, como é 

preciso diante dessas contradições desvendar a educação das 

visões ambíguas, para perceber claramente qual é a direção que 

cabe imprimir a questão educacional. 

O plano pedagógico derivado da pedagogia é regulado 

nas reflexões sobre a importância da educação e da escola e a 

tarefa a que propõe essa pedagogia em relação à educação 

escolar. E em relação a esse tipo de plano pedagógico, que 

Saviani (1991) aponta algumas características para que o 

resultado seja positivo: identificação das formas mais 

desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido 

historicamente, reconhecimento das condições de sua produção 

e compreender as suas principais manifestações bem como as 

tendências atuais de transformação.  

Consiste ainda de acordo com Saviani, na conversão do 

saber objetivo e saber escolher esse objetivo de modo a torná-

lo assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares, 

fazendo incursão para que os alunos não apenas assimilem o 

saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam o processo de 

sua produção, bem como as tendências de sua transformação. 
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Significa que os objetivos da escola e da própria 

educação é transformar o homem através do saber, cabendo ao 

professor não ser apenas um provedor de conteúdo, mas, 

assumir o papel de motivador/orientador para que ao processar 

o conhecimento o aluno seja capaz de assimilá-lo e aplicá-lo no 

seu cotidiano no sentido de transformar seu meio de 

convivência, assumindo conscientemente seu papel de cidadão 

e transformador social.  

Nessa visão, recorrente que os educadores em todos os 

níveis ao discutirem as ideias sobre a educação, devem discutir 

não apenas a aprendizagem, mas como enfrentar os problemas 

e a complexidade da educação estudando e analisando a 

realidade local da escola, da comunidade a quem serve e 

principalmente compreender o aluno para, também de modo 

consciente conduzir ao aluno a aprender com autonomia e 

usufruir do conhecimento para se autodesenvolver e tomar 

consciência plena de seu potencial, de seu papel transformador, 

exercendo de forma plena sua cidadania, no trabalho e no 

ambiente em que convive. 

Assim, deve-se compreender conforme ainda a visão de 

Saviani (1985), se fazer uma reflexão para se encontrar 

alternativas para reelaborar determinados valões, 

reconhecendo-se ainda de acordo com o autor, que a educação 

é uma atividade mediadora no meio do seio da prática social, 

refletindo-se sobre os critérios de democratização no interior da 

escola, considerando que a natureza da prática pedagógica 

supõe uma desigualdade real e uma igualdade possível, 

cabendo a escola mediar o saber e orientar o aluno para seu 

pleno desenvolvimento e compreender cada realidade que lhe 

estar em volta.  
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Nessa premissa, ainda de acordo com Saviani, o 

professor deve ser enxergado como uma pessoa que deve lidar 

e assumir-se como um interventor social, comprometido não 

apenas com a educação, com a escola, mas com toda a 

sociedade, acompanhando toda a sua transformação, guiando 

toda a sociedade para um bem comum que é a valorização e a 

evolução da educação.  

Em uma de suas obras mais conhecidas, Escola da 

Democracia, Saviani faz uma discussão sobre as teorias da 

educação e o problema da marginalidade. No ponto de vista do 

autor, a democracia não existe se de fato uma parte da sociedade 

não tem ingresso a educação, já que o resultado da educação 

produz uma riqueza tanto materialmente como espiritualmente. 

Sua preocupação está voltada para tantas crianças, jovens e até 

mesmo adultos que vivem em uma sociedade, muitas vezes, não 

obtêm êxito, por falta de um compromisso da própria sociedade 

e da escola, tirando, não raramente a oportunidade do acesso à 

escola, o que naturalmente, concorre para a marginalidade 

daquele que gostaria de estudar. 

Implica em se dizer, ainda de conformidade com a visão 

de Saviani (1986), que a democracia não existe se de fato uma 

parte da sociedade não tem ingresso a educação. Acrescenta 

ainda que o processo da democracia nasce com a participação 

de todos, o que também está escrito na meta 19 (dezenove) do 

PNE e PME, que propõe assegurar a gestão democrática no 

âmbito da escola, e que seja efetivada esta prática nos 2 (dois) 

primeiros anos de efetivar o PME.  

Afere-se aqui, que o termo gestão se define como 

processo político-administrativo que objetiva a garantia do 

movimento coletivo de participação e decisão. É uma forma de 

gerir uma instituição escolar de maneira que possibilite a 
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participação, transparência e democracia, assim, como acontece 

nas chamadas escolas democráticas. 

De acordo com Saviani (1991, p. 95), para traduzir a 

passagem da visão mecanicista para uma visão histórico-crítica 

da educação é necessário entender a expressão Pedagogia 

Histórico Crítica, que é a articulação de uma proposta 

pedagógica que tenha o compromisso não apenas de manter a 

sociedade, mas de transformá-la, a partir da compreensão dos 

condicionantes sociais e da visão que a sociedade exerce sobre 

a educação, e que esta mutuamente interfere sobre a sociedade 

contribuindo para sua transformação. 

Saviani, continuamente resguardou de feitio 

sistemático e exaltada a escola pública e sempre cuidou de 

forma mediadora a inclusão política que era encravada nas 

ações pedagógicas, sem, no entanto, confundir esta ação com 

uma ação propriamente política. Os fatos políticos e os 

episódios históricos que constituem a história da sociedade 

brasileira e que direta ou indiretamente marcaram e marcam a 

educação nacional sempre fizeram parte das ações constituídas 

por Saviani, onde fazia questão também de analisar 

metodicamente como a prática educacional poderia ser inserida 

no processo político, sem fazer com que este pudesse prejudicar 

de alguma forma a prática educacional. 

De acordo com Ribeiro et al (2001), os temas tratados 

por Saviani, desde suas primeiras obras, continuam atuais e 

sempre servem para muitos cursos de formação de professores 

e também para o grande número de estudiosos, muitos deles, 

seus discípulos, que se pautam em suas referências de reflexões 

para a construção de seus aprendizados. 

Ainda, segundo Ribeiro et al (2001), Saviani 

empenhou-se desde a década de 70 em traduzir sua 
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compreensão da educação numa linguagem clara isenta de 

erudição ou rebuscamento, dando um exemplo de notável 

trabalho intelectual. No entanto, grande parte de sua obra está 

sob forma de artigos, elaborados com um esforço coletivo e de 

uma maneira condensada, contribuindo intensamente para o 

trabalho da educação como um processo educativo.  

Nesse sentido, vale ressaltar que o trabalho na 

educação, segundo Ciavatta (2005), é um princípio educativo à 

medida que proporciona a compreensão do processo histórico 

de produção cientifica e tecnológica, como conhecimentos 

desenvolvidos e apropriados socialmente para a transformação 

das condições naturais da vida e a ampliação das capacidades, 

das potencialidades e dos sentidos humanos. O trabalho, no 

sentido ontológico, é princípio e organiza a base unitária do 

ensino médio. 

É ainda de acordo com o mencionado autor, um 

princípio educativo na medida em que coloca exigências 

específicas para o processo educativo, visa a participação direta 

dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo, 

também consistindo em organizar a base unitária de 

conhecimentos gerais que compõem uma proposta curricular, 

fundamenta e justifica a formação específica para o trabalho 

produtivo. 

Como se observa tanto Gramsci, como Saviani, ao 

tratarem da educação processo educativo, incorporam os 

princípios políticos e sociais como condicionantes do 

desenvolvimento do ser humano, o que mesmo implicitamente 

conduz a educação para o mundo do trabalho. Implica dizer que 

o homem precisa ter acesso à educação e quanto mais ele estiver 

preparado melhor oportunidade pode ter, aumentando, 

consequentemente a responsabilidade da escola, o que também 
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implica na capacidade da escola em preparar seus discentes 

para o exercício pleno da cidadania, e inserir-se no mercado de 

trabalho.  

Nesse contexto, há de se entender, que os jovens que 

por qualquer razão não tiveram direito ou acesso à educação, 

carregam a experiência de um trabalho precário, podendo 

também levar a fundo o desinteresse da sociedade pela 

formação dos jovens que por falta do acesso à escola, tornou-se 

vulnerável e sem perspectiva de crescimento socioeconômico e 

de melhoria de vida por falta de educação e conhecimento 

específico, onde se inclui ensino politécnico e tecnologia, para 

adentrar no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, Ciavatta (2005), o conceito de 

politécnica ou de educação tecnológica estaria no segundo nível 

de compreensão do trabalho como princípio educativo. Na 

concepção do autor, a educação básica, em suas diferentes 

etapas, deve explicitar o modo como o saber se relaciona com 

o processo de trabalho, convertendo-se em força produtiva, o 

que naturalmente contribuiria para o ingresso dos jovens ao 

trabalho, lhe dando a oportunidade de ascender socialmente, 

contribuindo diretamente para a redução da desigualdade 

social.  

A partir dessas premissas, entende-se que para as 

pessoas jovens e adultas que não chegaram a terminar seus 

estudos, a relação entre a educação e o trabalho ocorre de forma 

muito mais imediata e contraditória. Para eles o estudo não está 

em compreender ou até mesmo crescer socialmente ou 

profissionalmente, podendo-se afirmar que muitas vezes 

quando esses jovens e adultos retornam à sala de aula, ocorre 

quase que exclusivamente por conta das dificuldades 
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enfrentadas na sua área de trabalho, para assim poder 

permanecer na sua função. Assim, há de se entender que,  

 

[...] o princípio educativo do trabalho deriva de sua 

especificidade de ser uma atividade necessária, 

desde sempre, a todos os seres humanos. O trabalho 

constitui-se, por ser elemento criador da vida 

humana, num dever e num direito. Um dever a ser 

aprendido, socializado, desde a infância. Trata-se 

de aprender que o ser humano como ser natural 

necessita elaborar a natureza, transformá-la, e pelo 

trabalho extrair dela bens úteis para satisfazer as 

suas necessidades vitais e socioculturais. Quando 

não se socializa este valor, a criança e o jovem 

tornam-se, no dizer de Gramsci, espécies de 

mamíferos de luxo, que acham naturais viverem do 

trabalho e da exploração dos outros. Não se trata 

aqui de defender a exploração capitalista do 

trabalho infanto-juvenil, que mutila e degrada a 

vida da infância e da juventude. Trata-se de educar 

a criança e o jovem para participar das tarefas da 

produção, de cuidar da sua própria vida e da vida 

coletiva e para partilhar de tarefas compatíveis com 

sua idade. (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2002, p. 

14). 

 

O problema, entretanto, está no fato de que não foi 

universalizada a educação básica para todos os sujeitos sociais. 

Assim, solicita-se às pessoas jovens e adultas com pouca 

escolaridade que demonstrem a capacidade de, 

permanentemente, “reconverter” seus saberes profissionais, 

mas não se garantiu a eles a formação básica necessária que lhes 

permitiria o seu reconhecimento como sujeitos sociais, que de 

fato são, como cidadãos e trabalhadores.  

Para as pessoas de trajetória escolar considerada regular 

(a educação básica e a profissional, a formação para a cidadania 

e para o trabalho), os conhecimentos gerais e os específicos se 
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relacionam de maneira mediata, para aquelas pessoas jovens e 

adultas privadas dessa escolaridade, tudo isso se relaciona de 

forma imediata. Além disto, para essas pessoas a educação 

adquire um sentido instrumental, inclusive devido ao fetiche 

com que eles são tratados, interferindo diretamente em seu 

poder de empregabilidade, em permanecer no mercado de 

trabalho. (CIAVATTA, 2005, p. 5). 

Não se pode deixar de lado a importância da educação 

para se buscar e enfrentar os problemas do mundo do trabalho, 

muito menos reduzir o direito que todos têm à educação, 

devendo-se reconhecer conforme enfatiza Ciavatta, que a 

política de Educação de Jovens e Adultos, EJA, a qual, sem 

dúvida, deve ser reconhecida como princípio educativo. 

Porém, deve-se reconhecer, que a educação como 

princípio do trabalho, tende a melhorar a eficácia na medida em 

que é interiorizada ou subjetivada de que o problema depende 

de cada um e não da estrutura social, das relações do poder, mas 

da competência e habilidades que satisfaçam as exigências do 

mercado.  

Nessa direção, pode-se enfatizar que o homem ao estar 

preparado para o trabalho, aumenta sua empregabilidade, ou 

seja, a capacidade de manter-se empregado, ou exercer o 

exercício laboral de forma autônoma, sem restringir a 

responsabilidade do indivíduo e que o homem não preparado 

para o trabalho, carece de visão global, o que quer significar 

que a escola como órgão educativo tem o dever e a obrigação 

de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, oferecendo-

lhes concomitantemente, a possibilidade de crescer 

profissionalmente pelo aporte do conhecimento e o 

desenvolvimento de habilidades compatíveis com sua aptidão, 
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o que também contribuirá, com certeza, para sua 

empregabilidade.  

De acordo com Ciavatta (2005), o princípio educativo 

não é apenas uma metodologia didática ou metodológica no 

artifício de aprendizagem, mas um princípio ético político, 

onde o trabalho é ao mesmo tempo, um dever e um direito e o 

que deve ser combatido e inaceitável nas relações sociais do 

trabalho é a exploração do trabalhador, a imposição desmedida 

em detrimento dos direitos, onde se inclui também o acesso à 

educação como princípio educativo que se reverte em produção 

e produtividade.  

Para a mesma autora, é o processo educativo que torna 

viável a edificação de conhecimentos que principia na 

sociedade e acaba também na sociedade, com a interferência 

indispensável da escola, vendo a educação como uma relação 

integrativa para desenvolver o homem de forma integral, 

unificando a concepção de que a educação é o principal, senão 

único, caminho para o crescimento e para assunção das pessoas, 

configurando-se como atividade produtiva, ao tempo em que o 

trabalho se configura como princípio educativo, condensando 

em si, as concepções de conhecimento.  

Contudo, há de se conceber conforme Ciavatta (2005), 

que não é possível idealizar uma política de educação básica e 

profissional para adultos e trabalhadores nos mesmos moldes 

da educação regular em termos de duração, tempos e espaços 

curriculares, conteúdos e abordagem pedagógica. Isto, 

entretanto, não significa transgredir a qualidade, negligenciar 

conteúdos e discriminar as finalidades e os desígnios 

educacionais em relação àqueles que cursam educação básica 

em idade considerada apropriada. 
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Um projeto de educação, voltado para a formação dos 

trabalhadores deve ser planejado de forma integral, articulando 

os procedimentos de forma eficaz e vivo das analogias sociais, 

implicando conhecimento ativo dos sujeitos, como meio de 

alimentar a ação educativa intercedida, discorrida, repensada, 

reconstruída e transformada continuamente, dialeticamente.  

Por outro lado, há de se entender que edificar o 

conhecimento é uma tarefa árdua que também consiste na 

socialização desse mesmo conhecimento, no caso da educação, 

interligando experiências a conteúdos científicos, apropriando 

a aprendizagem aos objetivos da educação e ao homem como 

ser social dotado de sentimentos, sonhos e realidade, cabendo à 

escola discutir a plataforma curricular em consonância com os 

objetivos do indivíduo e do grupo social a quem pertence.  

Cabe à escola e aos gestores da educação, a 

preocupação em desenvolver não só o potencial cognitivo de 

seus discentes, mas, também fortalecer a estrutura da 

aprendizagem e do inter-relacionamento interdisciplinar para a 

formação integral dos educandos, bem como estruturar as 

políticas educativas, dotando seus profissionais de capacidade 

não só de instruir, mas, e, principalmente educar o sujeito da 

aprendizagem para a cidadania e para a vida. Ou seja, para 

enfrentar os desafios com altivez e autonomia.  

Nesse pressuposto, é preciso perceber a educação, 

também como fundamento do desenvolvimento profissional, 

partindo-se da concepção de que reparar o indivíduo para a 

vida, é dotá-lo de capacidade e habilidades que contribuam 

diretamente para sua formação profissional, a partir do 

entendimento, conforme afirma Ciavatta (2003), de que a 

educação básica, especialmente nas fases do ensino 

fundamental e médio, deve, em primeiro plano, desenvolver a 



- 72 - 

qualidade de forma efetiva, reconhecendo que a aprendizagem 

e educação são atributos que se leva para o resto da vida. Um 

direito natural inalienável e indispensável para o progresso das 

pessoas em todas as dimensões. 

Essa assertiva, nos conduz à compreensão de que não 

há uma educação profissional de qualidade sem que haja um 

suporte de uma educação básica também de qualidade, 

entendendo-se ainda de acordo com a autora, que a sociedade 

do conhecimento é uma sociedade onde não existe classes e sim 

indivíduos, onde a todo tempo exige mudanças constantes, 

requerendo da prática educativa, se inventar para acompanhar 

a dinâmica do conhecimento e do próprio mercado que evoluem 

na mesma velocidade que as mudanças. 

Significa dizer que a escola precisa ser dinâmica, ágil, 

para acompanhar as mudanças e adequar sua estrutura 

curricular de conformidade com a dinâmica do mercado 

investindo na qualidade do ensino para apropriar o 

conhecimento, elevando sempre a possibilidade da 

empregabilidade de seus estudantes, desenvolvendo 

competências para dotar o aprendiz se incorporar na sociedade 

como cidadão e como cidadão útil na construção de sua própria 

vida e sua empregabilidade. 

Nesse sentido, Moraes (1998) consigna que a 

empregabilidade é um conceito mais rico do que a simples 

busca de emprego. Consiste em um conjunto de competências 

que comprovadamente se possui ou se pode desenvolver — 

dentro ou fora da empresa. É a condição de se sentir vivo, 

capaz, produtivo, de consubstância a vida profissional. 

Diz respeito ao indivíduo e não mais a situação, onde 

empresa e empregado deve incorporar o espírito coletivo, numa 

filosofia de ganha, ganha, cada um fazendo o melhor em função 
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dos objetivos do empregador e do empregado, consistindo à 

escola no contexto da educação, desenvolver atributos para que 

seus discentes desenvolvam a consciência de que o trabalho 

deve ser encarado como uma festa, pois, quando se vai para 

uma festa se vai com alegria e quando o funcionário encara 

assim, torna-se motivado, muito mais produtivo.  

Deve-se entender que a educação como princípio 

voltado para a formação profissional, deve estar alinhada a uma 

probabilidade de desenvolvimento, articulando a educação 

básica com as políticas de geração de emprego e renda, 

articulada tanto com a cultura, como com a tecnologia e o 

conhecimento, numa concepção de que o trabalho é um direito 

de todos, condição essencial e legítima para a cidadania e 

efetiva democratização do saber. 

O grande desafio é desenvolver a capacidade de 

socializar o conhecimento, assimilar e democratizar o ensino de 

forma real sem utopias, sonhos mirabolantes fora da realidade 

do aluno e das necessidades reivindicadas pela sociedade 

amparada por políticas públicas compatíveis com os anseios 

sociais e do mercado de trabalho, que cada vez mais exigente 

busca por pessoas capacitadas para gerar produtividade e se ter 

uma escola de qualidade, valorizando os valores e a 

competência humana não apenas como elemento para gerar 

produção, mas, e sobretudo, pela democratização do acesso à 

educação e ao mundo do trabalho, com prevalência da ética que 

assegure todos os direitos das relações do trabalho.  

Deve-se levar em conta, que historicamente, a escola 

sempre buscou consolidar a hegemonia burguesa, com o intuito 

de satisfazer a visão capitalista, apoiando-se também no poder 

da igreja e, principalmente na década de 70, pelo absolutismo 

estatal, desconhecendo que a escola é uma instituição pública, 
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que tem como função desenvolver uma cultura democrática e 

integrativa. Uma instituição educativa, também com o papel de 

socializar o conhecimento de forma sistemática e 

universalizada, permitindo o acesso a todos que nela deseja 

ingressar.  

Assim, há de se compreender que a escola como 

instituição educativa, mesmo reconhecendo a existência da 

dicotomia político-econômica e relações sociais, deve 

reconhecer que se de um lado existe a escola clássica que tem 

como base o cientificismo-cultural, com o papel de treinar, 

adestrar, de formar ou educar a forma de produzir, por outro, 

representa uma instituição programática, instrumental e de 

preparação das pessoas para o trabalho. 

Para Ciavatta et al (2003), esta duplicidade e discussão 

entre a educação básica com formação profissional se 

concretizam, em distintas sociedades, de configuração distinta, 

dependendo dos seus processos históricos e das relações de 

força entre grupos, classes e frações como mostrou Tracy no 

texto colocado no penúltimo parágrafo acima. Ainda, de acordo 

com Ciavatta essas diferenças também estão presentes em mais 

de vinte países e está formado, especificamente em centros 

periféricos ou semiperiféricos. 

No primeiro caso, nota-se uma consolidação do direito 

à educação básica como direito universal e sistemas de 

formação ou educação profissional que partem desta base e com 

uma gestão com participação do poder público e dos sindicatos 

patronais e dos trabalhadores. No segundo, explicita-se uma 

profunda desigualdade no acesso e na qualidade da educação 

básica, com elevados índices de analfabetismo e uma população 

economicamente ativa com menos de cinco anos de 

escolaridade. As políticas de educação profissional, neste caso, 
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desenvolvem-se sem base e se pautam por um reiterado 

adestramento e sob controle quase unilateral do patronato 

(CIAVATTA et al, 2003). 

Do ponto de vista do processo formativo, a questão que 

se coloca é: quais são os conhecimentos, atitudes e valores a 

serem desenvolvidos na escola e na educação profissional que 

são funcionais ao mundo do trabalho e da produção. Os 

economistas, os gestores, tecnocratas, planejadores vão dar 

mais ênfase aos aspectos de habilidades e dimensões cognitivas 

e os sociólogos e psicólogos, às atitudes, valores, símbolos, e 

dimensões ideológicas (FINKEL, 1977 apud CIAVATTA et al, 

2003). 

De acordo com Zanella (2003), no campo da formação 

de professor e do ensino de trabalho, constitui-se no princípio 

educativo para compreensão do “real concreto”, ou seja, do 

“conceito”. Por decorrência revela-se que o “professor 

pesquisador/professor reflexivo”, tem como resultado o seu 

contrário: a inquietação do aspecto do elemento pelo meio de 

um pensamento, muitas vezes mecânico e que a passagem de 

concepção do professor que compreende a realidade em sua 

complexidade, é o da compreensão do real concreto.  

Entende-se que, na maioria das vezes, todo o processo 

educativo e trabalho ou para muitos o contrário, processo do 

trabalho e o educativo, versa, sobretudo, na vontade dos pais 

em quererem algo de diferente para os seus filhos. Nesse 

sentido, Zanella, chega a evidenciar sua experiência, relatando: 

 

Diante das transformações da sociedade e da 

vontade de meus pais de quererem o melhor para 

sua prole, impunha-se o desafio de dar estudo aos 

filhos como caminho para ascensão social e, ao 

mesmo tempo, como fuga do trabalho extenuante 

da lavoura. Estudar significava trabalhar menos e, 
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portanto, sofrer menos, além de ter a possibilidade 

de uma vida mais confortável (...). Na família e no 

meu caso, em particular, era forte a indignação pela 

injustiça a que eram submetidos os agricultores. Ser 

agricultor, era ser inferior, gente de segunda classe. 

Na cidade éramos ridicularizados. Essa 

inferioridade advinha da forma como nós, 

agricultores, éramos explorados em nosso trabalho, 

pois os comerciantes, na cidade, determinavam a 

seu gosto o quanto pagariam por nossos produtos. 

Na minha infância, indagava: por que nós, que 

trabalhamos bastante, ganhamos tão pouco 

enquanto os comerciantes, que trabalham tão 

pouco, ganham muito? Por que o mundo é assim? 

(ZANELLA, 2003, p. 3). 

 

Significa que a ideologia capitalista se sobressai ou 

impõe condições incompatíveis com os princípios educativos, 

vendo o homem como elemento de maior valia, ou seja, sujeito 

para produzir e explorar o homem para auferir lucro para o 

capitalismo, sem considerar o homem como um ser social. No 

entanto, há de se conceber que a educação, além da fonte do 

saber, é uma condição para o trabalho, elevando a condição do 

homem em não se submeter ao julgo exacerbado do 

capitalismo.  

Assim, entender que a educação é fundada na liberdade 

e autonomia conduzindo os sujeitos para, de forma concreta, 

realizar-se como homem e como sujeito social e não conforme 

situa Santos Neto (2014), para tornar o homem servil à 

reprodução dos interesses das classes dominantes. Privilégios 

das classes dirigentes, se caracterizando como personalização 

do capital, onde na verdade deveria articular e integrar o 

processo educativo, educação e trabalho, sem nenhuma 

segregação, como demonstra Zanella na citação anterior, o que 

segundo ainda Santos Neto, aborta as potencialidades humanas.  
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Deve-se entender de outra forma que é pelo processo do 

trabalho que o homem submete sua vontade e intencionalidade 

da materialização de um determinado objeto. O pensar e o fazer 

fundam-se no processo do trabalho e formam uma relação 

recíproca de interferência e modificações. No objeto produzido 

está presente o trabalho enquanto a intencionalidade o projeta.  

Ainda, a respeito do processo do trabalho, Zanella 

chega a usar como exemplo o toyotismo7, descrevendo que este 

mantém a alienação do trabalho na medida que organiza os 

trabalhadores conforme as tendências de mercado pelos 

intelectuais orgânicos do capital. Afirma ainda que o pensar e o 

fazer, no toyotismo, é o pensar e o fazer dos capitalistas. 

 

Além do saber operário, que o fordismo expropriou 

e transferiu para a esfera da gerência científica, para 

os níveis de elaboração, a nova fase do capital, da 

qual o toyotismo é a melhor expressão, transfere o 

savoir-faire para o trabalho, mas o faz visando 

apropriar-se crescentemente da sua dimensão 

intelectual, das suas capacidades cognitivas, 

procurando envolver mais forte e intensamente a 

subjetividade operária. ((ANTUNES, 2000, p. 130, 

apud ZANELLA, 2010, p. 18). 

 

Isto quer significar que a lógica capitalista visa 

apropriar-se da capacidade dos trabalhadores para obter lucro 

para o capital, alienando o homem à vontade do capitalismo, 

                                                           
7 41 Toyotismo é o modelo japonês de produção, criado pelo japonês Taiichi 

Ohno e implantado nas fábricas de automóveis Toyota, após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. Os desperdícios detectados nas fábricas 

montadoras foram classificados em sete tipos: produção antes do tempo 

necessário, produção maior do que o necessário, movimento humano (por 

isso o trabalho passou a ser feito em grupos), espera, transporte, estoque e 

operações desnecessárias no processo de manufatura. GOUNET, Thomas 

(1999). 
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afastando o trabalhador das relações sociais da produção, 

atendendo as exigências do capitalismo, evidenciando, por 

conseguinte, ainda de acordo com Santos Neto (2014), a 

contraposição existente entre a universalização formal da 

educação burguesa e a educação fundada no trabalho 

emancipado. 

Dessa forma, estar evidente que há necessidade de se 

repensar a relação capital e trabalho, apreendendo-se, que 

embora o objetivo do trabalho seja atender os objetivos 

intrínsecos das instituições, e, mesmo por isso, deve-se também 

se repensar o atender as necessidades do trabalhador 

priorizando-se a capacidade dos servidores, no caso da 

educação, privilegiando a qualificação, e oferecer-lhe um 

aparato didático-pedagógico para construir com qualidade, 

aprendizagem dos alunos, cabendo à escola apoiar-se na 

capacidade de sua equipe técnico-pedagógica para desenvolver 

a capacidade cognitiva do alunado, orientando-o sobre as 

perspectivas do trabalho.  

A escola, por sua vez, deve compreender a 

complexidade da educação, para então, estruturar sua 

aprendizagem, abrindo espaços para as discussões entre pais, 

alunos e professores, para formatar sua estrutura curricular, 

assimilando que o objeto da aprendizagem é o homem, que 

precisa, além de desenvolver sua intelectualidade, se preparar 

para ocupar seu espaço na sociedade e no campo profissional, 

aceitando os desafios do mercado de trabalho.  

A escola, por outro lado, não pode esquecer que sua 

matéria-prima é gente, por isso deve estar preparada para 

assistir os alunos, quando necessário redimensionando sua 

estrutura curricular e pedagógica para oferecer serviços de 

qualidade, em consonância com sua realidade e a realidade das 
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comunidades que lhe estão em volta, priorizando a 

aprendizagem, também focando os princípios democráticos e 

das relações humanas, preparando o homem para o trabalho e 

para o exercício da cidadania, respeitando os valores e a 

dignidade da pessoa humana, compreendendo que o 

ensino/aprendizagem é uma atividade dinâmica que envolve 

afeto e compreensão sobre o ser humano de forma concreta. 

O concreto como conceito ganha vida e sentido no 

trabalho vivo do professor, quando este estabelece as relações 

entre o particular e o universal explicitando as múltiplas 

mediações presentes no particular. É através do trabalho do 

professor que o aluno começa a ter as primeiras aproximações 

com o conceito; assim, o desafio do professor consiste em fazer 

o engate entre o conceito; (lei do devir — dialética, e leis das 

ciências) com as vivências particulares dos alunos, sabendo-se 

que a vivência particular dos alunos são reflexos das relações 

sociais mais amplas, do passado e do presente (ZANELLA, 

2010, p. 22). 

Desse modo, é preciso que a base teórico-conceitual 

seja crucial para a aprendizagem e autonomia do aluno, o que 

requer do professor em seu planejamento associar a 

aprendizagem à práxis social, problematizando os conceitos e 

suas interfaces com o cotidiano do aluno, assimilando o 

interesse e os hábitos dos alunos, independentemente da classe 

ou grupo social do qual o aluno faz parte, entendendo conforme 

Zanella (2010), que a prática social do aluno é uma intercessão 

para que ele assimile o conceito.  

Vincular o ensino de conceito aos interesses 

pragmáticos de um coletivo de alunos é dividir os conceitos, ou 

subordinar os conceitos aos interesses pragmáticos dos alunos 

é descaracterizá-los, apreendendo que os conceitos se tornam 
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bem assimilados, verdadeiros quando são úteis. Há, porém, que 

se entender que o verdadeiro nem sempre está inteiramente 

conectado com a utilidade. Contudo, há de se convir que 

desvendar o conceito é simplesmente desvelar a vivência do 

aluno, onde se inclui a análise das contradições culturais e de 

classe social.  

O capitalismo não pode ter por objetivo forçar ao 

máximo os recursos proporcionados pela técnica, 

constantemente refreado pelo triplo receio das crises 

periódicas, diante de superprodução, pelo medo de que as 

inovações diminuam o lucro, não sejam o melhor meio de 

aumentar, enfim, pelo temor de que os operários melhor 

inteirados de como e do porquê de todo o sistema de produção 

— se revelem capazes de se lhe opor de forma mais energética. 

(SNYDERS, 1981, p. 45, apud ZANELLA, 2003).  

Vale ressaltar que historicamente, talvez, até por medo, 

da classe dominante as escolas, por séculos, não abordavam 

assuntos referentes ao desemprego, salários, greves, etc., e por 

conta disso limitava a formação de seus alunos, quanto à 

relação capital e trabalho. Hoje, entretanto, tratar dessas 

questões é essencialmente importante, principalmente, no 

ensino médio, visto que o aluno já se prepara para a inserção no 

trabalho, notadamente para desmitificar ou esclarecer o 

processo das classes dominantes em relação à dominada, 

esclarecendo as razões da resistência e das lutas populares que 

muitas vezes reivindicam direitos obscurecidos pelas classes 

dominantes. Portanto, o caminho não é o fim da escola, mas a 

mudança da escola burguesa, estereotipada, para uma escola de 

interações dialéticas entre professores e alunos (ZANELLA, 

2003). 
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O que define a escola, contrariamente à TV ou a outras 

formas ditas de escola paralela, é a possibilidade constante de o 

docente responder e de retorquir à sua resposta e assim por 

diante. Na realidade, na nossa época, a sociedade em crise já 

não pode apresentar aos jovens uma imagem suficientemente 

coerente, suficientemente firme para suscitar uma comunicação 

viva. Não o fim da escola, mas sim o desta escola que esta 

sociedade já não consegue manter (ZANELLA, 2003). 

Há, então, de se compreender que a escola pública, 

como foco no trabalho educativo, se apresenta e se aceita como 

uma instituição autentica. Trata seus alunos de maneira 

equitativa, independentemente da classe social, oferecendo 

contributo para o capital e para a sociedade, visando, 

sobremaneira, superar as divergências em o capitalismo e o 

social, orientando seus educandos no sentido de conciliar a 

relação e compreender as relações capital e trabalho, também 

numa visão social, respeitando a ideologia de cada indivíduo, 

como perspectiva e repercussão no exercício da cidadania, 

fundamentando a aprendizagem na teoria do capital humano, o 

que Gramsci classifica como escola “única”. 

De acordo com Demo (2006, p.46), o princípio 

educativo é uma atitude de pesquisa via processo educativo, 

como postura de questionamento criativo, desafio de inventar 

soluções próprias, descoberta e criação de relacionamentos 

alternativos, sobretudo, fundado na motivação emancipadora. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar o pensamento de Marx 

(1974), ao mencionar que são os homens que reproduzem as 

relações sociais no que diz respeito a sua produção material, 

criam ideias e é a expressão de suas ideias. Isto é, são os 

homens, que por natureza, expressam seus sentimentos e criam 

oportunidades para se formarem como cidadãos, entendendo 
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que a educação não ocorre só na escola, mas, na vida e no 

trabalho. Portanto, é uma ação contínua que o homem quando 

criança, por exemplo, leva seu aprendizado para o resto da vida.  

Assim, entende-se que a educação como princípio 

educativo exerce papel fundamental na formação do homem 

que ao aprender na escola leva para o resto da vida o que nela 

aprendeu, o que significa que educação e trabalho estão sempre 

associados e que o trabalho é, em última instância uma práxis 

social e a educação um instrumento para poder oportunizar 

todos os meios de participação em diferentes espaços na escola, 

na sociedade e na vida.  

Do mesmo modo, há de conceber que a formação 

educativa que é delineada dentro da sala de aula, pode ser 

considerada como princípio educativo, já que é lá onde os 

estudantes colocam em prática toda a criatividade. Através do 

Princípio Educativo é possível constituir uma educação com a 

necessidade de estar sempre questionando, pois através dos 

questionamentos é admissível a busca de novas aprendizagens. 

Há de se compreender, por outro lado, que a escola é a 

instituição encarregada da socialização do conhecimento, sem, 

entretanto, ser depositária do saber cientifico e tecnológico de 

ponta, dominado pelo capital. É uma instituição para 

essencialmente democratizar o ensino e aprendizagem, 

permitindo a apropriação de princípios teóricos e 

metodológicos para facilitar a aprendizagem e o 

desenvolvimento do aluno, dos próprios professores e de toda 

equipe que opera a educação.  

Belluzo (2001), diz que o fato de passar a ideia de que 

pobres são pobres porque não têm boa escolaridade, quando, ao 

contrário, eles têm uma precária escolaridade exatamente 

porque são pobres. Da mesma forma, induz à ideia de que ter 
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ou não ter emprego, ou um bom emprego, depende 

exclusivamente da escolaridade, mascarando, portanto, as 

relações sociais geradoras do desemprego estrutural, do 

subemprego, das atividades preconizadas e da 

desregulamentação das relações de trabalho. 

Ora, essa é uma ideologia que se depara com a exclusão. 

Não é porque a pessoa é pobre que não tem direito a uma escola 

de qualidade. As oportunidades são para todos e não para uns. 

Pensar assim, é concretizar a discriminação, aumentar a 

exclusão social, interferir no processo educativo, embora isso 

na prática seja real, o que requer do Estado rever suas políticas 

públicas para a educação para que possa contemplar a todos de 

forma igualitária, redimensionando a estrutura educativa sem 

brechas ou condicionantes que permita distinção de classe, 

permitindo a seus cidadãos pleno acesso à educação, sem 

distinção ou possibilidade de deixar os que querem estudar fora 

da escola. 

Para Frigotto et al (2005), um processo emancipatório 

será aquele que permita ao jovem e ao adulto compreenderem, 

partindo da leitura crítica das condições e relações de produção 

de sua existência, a dimensão ontocriativa do trabalho. Trata-se 

de entender que, diferente do animal que vem regulado e 

programado por sua natureza — e por isso não projeta sua 

existência, não a modifica, mas se adapta e responde 

instintivamente ao meio, enquanto que os seres humanos criam 

e recriam, pela ação consciente do trabalho, pela cultura e pela 

linguagem, a sua própria existência. 

A educação é mais do que conhecimento. “Os 

princípios educativos como aponta, o art., 1º da Lei nº 

9.394/1996, abrangem-na o processo educativo”. Nesta 

perspectiva, não se pode restringir a função da educação do 
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ensino. A escola, caracteriza-se como o espaço responsável 

pelo conhecimento sistematizado, pela dinâmica da interação 

com o contexto atual e pela socialização do saber produzido. 

Assim, a função da escola, é desenvolver os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar e na 

convivência humana. 

Mas, para isso, precisa-se de uma escola democrática, o 

art., 14 da Lei.9.394/1996, “os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação 

básica, de acordo com as suas peculiaridades”. Neste contexto, 

a gestão democrática deve envolver a escola como um todo, 

incluindo a comunidade escolar na busca de um objetivo 

comum.  

Ainda de acordo com Dore (2014), a expectativa de que 

a democracia da escola obedeça à capacidade de educar 

dirigentes é o aspecto central da sugestão escolar de Gramsci. 

A marca social da escola, para ele, não habita nos processos de 

ensino nem na obtenção de capacidades diretivas e, sim, no fato 

de que cada grupo social tem um tipo particular de escola, 

voltado a manter as estratificações sociais, seja para a execução 

de funções dirigentes ou instrumentais. 

De acordo com o Documento Final da CONAE 2010, é 

dever do Estado a garantia do direito à educação de qualidade, 

garantido através da Constituição Brasileira de 1988, na Lei de 

Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) e 

no Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010). A educação 

com qualidade é considerada um direito social e com estatuto 

de direitos humanos consignado na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 e no Pacto Internacional de Direitos 

Sociais Econômicos e Culturais de 1966 (BRASIL, 2010). 



- 85 - 

Ainda, de acordo com o documento final CONAE, 

2010, o fato de o Brasil ter efetivado o seu Sistema Nacional de 

Educação (SNE) tem contribuído para aumentar as altas taxas 

de analfabetismo, como também para a frágil escolarização 

formal de sua população. Ao não implantar o seu Sistema 

Nacional de Educação, o País não vem cumprindo 

integralmente o que estabelece a Constituição Federal de 1988, 

que determina, em seu artigo 22, que compete privativamente à 

União legislar sobre diretrizes e bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, de acordo com Saviani (2009), existem 

quatro espécies de obstáculos para construção do Sistema 

Nacional de Educação, que são: obstáculos econômicos, que 

são a resistência à manutenção do ensino público; os obstáculos 

políticos, expressos na descontinuidade das iniciativas de 

reforma da educação; os obstáculos filosófico-ideológicos 

representados pelas ideias e interesses contrários ao Sistema 

Nacional de Educação; e os obstáculos legais, correspondentes 

à resistência à aprovação de uma legislação que permite a 

organização do ensino na reforma de um sistema nacional em 

nosso País. 

Segundo Bordignon (2009) os desafios diante de um 

Sistema Nacional de Educação são de ordem lógica: a da 

cultura de poder nos processos de gestão; da colaboração como 

processo de transferência de responsabilidade e; da crença no 

poder da norma para mudar a realidade. 

Quanto ao processo de gestão é preciso que o poder 

também seja democratizado, o que significa que os gestores 

devem ser flexíveis evitando a centralização do poder pelo 

poder. O poder está intrinsicamente na gestão com as pessoas e 

não gestão de pessoas. Ou seja, é preciso que os gestores 
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apreendam que a gestão e o poder consistem em decidir com as 

pessoas e não pela imposição do cargo, pois, essa situação, 

(imposição), em nada contribui para o engrandecimento da 

gestão e da educação. Pelo contrário, ao decidir sozinho o 

gestor corre o risco de também ficar só, pela falta de 

colaboração de seus gestados.  

Isso também quer significar que o gestor precisa 

delegar, isto é, transferir aos liderados o poder de tomar 

decisões, visto que a administração é um processo dinâmico 

que exige em determinados momentos tomada de decisão 

imediata. Exemplo: ao acontecer algo de anormal na escola no 

momento que o diretor não esteja presente, o professor, sem 

prejuízo da instituição deve tomar as decisões para eliminar o 

ocorrido, de forma que o resultado seja o melhor para 

instituição e para os alunos.  

Nesse sentido, Abicalil (2009) diz que “nunca se logrou 

que o poder público central tivesse responsabilidade relevante 

na escolarização das maiorias. A esta característica 

correspondeu, sempre, a consagração de desigualdades 

regionais agudas, a pulverização de sistemas (e redes), a 

desarticulação curricular ou sua rígida verticalidade e o 

estabelecimento de ação concorrencial entre as esferas de 

governo”. No caso especifico da escola, de seu diretor ou 

gestor.  

A mesma opinião é compartilhada por outros autores, 

como Gracindo (2010, p. 107) que diz concordar tanto com 

Bordignon (2009), Abicalil (2009) e Saviani (2009), que entre 

outros aspectos concordam que a “gestão educacional está 

eivada de posturas autoritárias, centralizadoras e legalistas”; 

sendo que Saviani destaca os obstáculos são fenômenos que 

tem como base princípios “filosófico-ideológicos, na medida, 



- 87 - 

em que revelam ideias e interesses contrários ao Sistema 

Nacional de Educação, que são precedentes às demais espécies” 

o que pode contribuir segundo Abicalil, na falta de 

escolarização das maiorias, consignando desigualdades 

regionais agudas. 

 

2.3 Gestão e Avaliação no contexto da Educação 
 

O texto da Conferência Nacional de Educação, que trata 

desse segundo eixo, diz que a “educação com qualidade social 

e a democratização da gestão implicam garantir o direito à 

educação para todos”, através de políticas públicas realizadas 

por meio de programas e ações articuladas que devem ser 

acompanhadas e avaliadas pela sociedade, tendo em vista a 

melhoria dos processos de organização e gestão dos sistemas e 

das instituições educativas. 

Implicam ainda, em processos de avaliação capazes de 

assegurar a construção da qualidade social inerente ao processo 

educativo, de modo a favorecer o desenvolvimento e a 

apreensão de saberes científicos, artísticos, tecnológicos, 

sociais e históricos, compreendendo as necessidades do mundo 

do trabalho, os elementos materiais e a subjetividade humana 

(BRASIL, 2010, p. 41). 

De acordo com documento final da CONAE (2010, p. 

44), considerando a gestão democrática como princípio 

assentado no ordenamento jurídico, faz-se necessário discutir 

permanentemente os processos de organização e gestão das 

instituições educativas e sistemas de ensino, de modo a ampliar 

a reflexão acerca de conceitos e práticas que as direcionam, 

bem como garantir ações concretas em prol de uma educação 

de qualidade, a partir do encaminhamento de políticas 
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universais, que se traduzem em processos e ações regulares e 

permanentes, em detrimento de políticas meramente setoriais. 

Percebendo a qualidade da educação básica e superior 

como um elemento complexo e abrangente, de múltiplas 

grandezas e que a qualidade da educação envolve extensões 

extras e intraescolares, o documento indica que carecem ser 

avaliados os distintos atores, a dinâmica pedagógica, o aumento 

das potencialidades individuais e coletivas, a questão local e 

regional, ou seja, “as metodologias de ensino-aprendizagem, os 

currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os 

diferentes fatores extraescolares, que interferem direta ou 

indiretamente nos resultados educativos. 

Para Souza (2012), em relação à avaliação, o 

documento aponta que esta deverá ser vista no contexto da 

Gestão Democrática e da Qualidade da Educação, pois é 

necessária a articulação entre a concepção de avaliação 

formativa, indicadores de qualidade e a efetivação de um 

subsistema nacional de avaliação da Educação Básica e 

superior. 

Ramos (2010, p. 163), é inegável o desenvolvimento 

que a educação brasileira experimentou nos últimos anos, 

principalmente no campo de sistema avaliativo. No campo de 

avaliação, o Brasil possui hoje um robusto sistema, reconhecido 

internacionalmente, tais como SAEB, o Prova Brasil e o ENEM 

para a Educação Básica e o ENADE para o ensino superior. 

O eixo II finaliza informando que a gestão democrática 

quando bem implantada garante o acesso à educação de 

qualidade, como direito universal e esta mesma gestão tem 

como princípio, agregada com a luta por uma educação de 

qualidade e igualitária, com a participação de toda comunidade 

local e escolar, bem como na elaboração de medidas 
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educacionais e projetos políticos pedagógicos baseados nos 

seguintes princípios: a autonomia, a qualidade social, a gestão 

democrática e participativa. 

No Brasil, a luta pela democratização da educação tem 

sido uma bandeira dos movimentos sociais, de longa data. 

Pode-se identificar em nossa história inúmeros movimentos, 

gerados pela sociedade civil, que exigem a ampliação do 

atendimento educacional a parcelas cada vez mais amplas da 

sociedade. O Estado, de sua parte, vem atendendo a essas 

reinvindicações de forma muito tímida, longe da 

universalização esperada (BRASIL, 2010, p. 61). 

Entretanto, existe uma exceção evidente (como foi 

evidenciado no subtópico sobre a educação no Brasil deste 

livro), que somente às crianças de 6 a 14 anos é garantida a 

oferta obrigatória do ensino fundamental. Fica assim, 

claramente comprovado que grande parte dos jovens e adultos 

brasileiros fica à margem do atendimento no ensino 

fundamental, da mesma forma as crianças de 0-6 anos, 

demanda da educação infantil, e dos jovens do ensino médio, 

têm atendimento ainda escasso pelo Estado. Esse mesmo 

problema é enfrentado quando se trata do acesso ao nível 

superior.  

O eixo III (CONAE, 2010), enfatiza também que: é 

importante destacar que a democratização da educação não se 

limita ao acesso à instituição educativa. O acesso é, certamente, 

a porta inicial para a democratização, mas torna-se necessário, 

também, garantir que todos que ingressem na escola tenham 

condições de nela permanecer com sucesso. Entende-se assim, 

que a democratização da educação faz-se com acesso e 

permanência de todos no processo educativo dentro do qual o 

sucesso escolar é reflexo da qualidade (BRASIL, 2010, p. 62). 
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Mas de acordo com Souza (2012, p. 74), essas três 

características (democratização da educação, acesso e 

permanência) não completam o sentido mais amplo da 

democratização da educação. É através da gestão democrática 

que 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 de 

como poderão ser implementadas essas decisões, sendo que 

esse deve ser um processo contínuo de avaliações e ações.  

O mesmo eixo informa que a demanda social por 

educação pública implica em produzir uma instituição 

educativa democrática e de qualidade social, devendo garantir 

o acesso ao conhecimento e ao patrimônio cultural 

historicamente produzido pela sociedade, por meio da 

construção de conhecimentos críticos emancipadores a partir de 

contextos concretos. Para tanto, considerando sua história, suas 

condições objetivas e sua especificidade, as instituições 

educativas e os sistemas de ensino devem colaborar 

intensamente na democratização do acesso e das condições de 

permanência adequadas aos estudantes no tocante à diversidade 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, cultural e de 

acessibilidade, de modo a efetivar o direito a uma 

aprendizagem significativa, garantindo maior inserção cidadã e 

profissional ao longo da vida (BRASIL, 2010, p. 65). 

Esse mesmo eixo fala também na dificuldade do acesso 

à educação superior, informando que existe uma necessidade 

grande de ampliação da educação superior, sobretudo, a 

educação superior pública, ampliando a oferta do ensino 

público, fazendo com que essa ampliação nunca seja inferior a 

40% do total das vagas e que para atingir essa meta, poderia 

existir uma parceria da União com os Estados, dessa forma 
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fazendo com que sejam criadas novas instituições de ensino 

superior. 

O Documento Final (CONAE, 2010), também faz 

alusão a educação superior pública federal, deixando claro que 

existe a necessidade de um aperfeiçoamento, ampliando o plano 

de reestruturação e expansão das Universidades Federais, 

conhecido como reuni, a implementação de outros programas 

de expansão, democraticamente discutidos com a comunidade 

universitária e com a sociedade local, para que esta seja feita 

com garantia e elevação da qualidade. 

Isto quer significar que há necessidade de se estender a 

criação de novas instituições e cursos, que devem ser resultado 

de um processo que leve em consideração as reais necessidades 

da população das diferentes regiões do País. Exige, também, a 

elaboração de indicadores de acompanhamento da qualidade 

das universidades públicas, especialmente as federais [...] 

programas que apoiem a permanência de estudantes nas 

instituições; além da oferta de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu, garantindo-se a gratuidade para todos os 

interessados (CONAE, 2010, p. 105). 

Para finalizar, o documento informa que o 

financiamento da educação compõe uma empreitada abstrusa, 

por conta da envoltura entre os distintos entes federados e a 

esfera privada, bem como à ausência de regulamentação do 

regime de cooperação entre os entes, à confusa relação entre o 

público e o privado e a penúria de implementação de uma 

gestão democrática. 

Neste último eixo (VI), o Documento Final da 

Conferência Nacional da Educação, 2010 trata de assuntos 

como justiça social, trabalho e educação, pautados na inclusão, 

diversidade e igualdade. 
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A centralidade deste tema diz respeito à concepção de 

educação democrática que orienta o presente documento e, 

nesse sentido, ele pode ser considerado o eixo político, prático 

e pedagógico das políticas educacionais, com mecanismos que 

assegurem a participação dos movimentos sociais e populares. 

Pretende-se, portanto, que as questões ligadas à justiça social, 

ao trabalho e a diversidade estejam presentes nas diversas 

instituições educativas e em todos os níveis e modalidades de 

educação (CONAE, 2010, p. 123). 

Contudo, em um país marcado por intensas distinções 

sociais, de classe, de gênero, étnico-raciais, o grande desafio 

para garantir uma educação pautada na igualdade social, que 

pondere o trabalho para além da teoria, é reconhecer a 

diversidade, expandir os mecanismos para a inclusão e 

igualdade social. 

Souza (2012, p. 59), pondera que o gênero, a raça, a 

etnia, a geração, a orientação sexual, as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação são tomados como eixos e sujeitos 

sociais orientadores de políticas afirmativas, que caminham 

lado a lado com as políticas universais, modificando-as e 

tornando-as mais democráticas e multiculturais. 

Para o documento final da CONAE (2010, p. 126), é 

preciso se compreender que um estado democrático que tem 

como eixo a garantia da justiça social. É aquele que reconhece 

o cidadão como sujeito de direitos, inserido em uma ordem 

política, econômica, social e cultural, colocando como norte da 

sua ação política a superação das desigualdades sociais, raciais 

e de gênero. Assim, há também de entender que em pleno 

século XXI, no momento em que a luta pelo direito à diferença 
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se consolida nos diversos campos, não cabe mais a realização 

de políticas e práticas pautadas na noção de neutralidade estatal. 

Compete ao poder público cobrir a abrangência dos 

direitos, ultrapassando as diferenças sociais. Entretanto, essa 

superação carece igualmente de congregar a diferença, o 

gênero, a raça, a etnia, a geração, as pessoas com deficiência 

dentre outros. Por conta disso, as políticas públicas reguladas 

pela justiça, pelo trabalho, pela inclusão social e pela 

diversidade são aquelas que adotam e criam formas de 

viabilizar a participação da sociedade civil na preparação das 

propostas a serem implementadas pela escola e pela própria 

educação.  

Isto converge para existência de uma necessidade da 

criação de eficazes caminhos de conversação, participação e 

parceria com movimentos sociais e consequentemente 

reconhecendo e respeitando a igualdade e a diversidade, onde 

as políticas públicas façam parte das pautas, gerando discussão 

e objetivos plausíveis, tanto para universalização, quanto para 

a qualidade do ensino e da educação.  

A garantia do direito à educação de qualidade social, 

pública, gratuita e laica é um princípio fundamental e basilar 

para as políticas e gestão da educação e para os processos de 

organização e regulação. No caso brasileiro, o direito à 

educação básica e superior, bem como a obrigatoriedade e 

universalização da educação de 4 a 17 anos (Emenda 

Constitucional — EC 59/2009), [...]. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB/1996), com as alterações 

ocorridas após a sua aprovação, encontra-se em sintonia com a 

garantia do direito social à educação de qualidade (BRASIL, 

2014, p. 13). 
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Entretanto, há de se consignar de acordo com a própria 

Conferência Nacional da Educação (2010), o cenário brasileiro 

persiste em apresentar desigualdades no acesso, qualidade e 

permanência de estudantes, em todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação. Todavia, como se sabe, para se poder 

garantir o direito ao acesso e permanência da educação é 

necessário urgentemente políticas e gestões que apontem à 

superação do cenário atual, necessitando também uma 

reconstrução do SNE e do PNE com política de estado 

solidificada nos processos educacionais, regulação, 

fiscalização, ação sistêmica e no financiamento. 

Nesses pressupostos, segundo Junqueira (2014), é 

preciso se intensificar a discussão da organização e 

concretização da participação e colaboração dos estados, 

municípios e da federação, criando um sistema nacional de 

educação que amplie e determine critérios para a utilização dos 

recursos destinados à educação, estabelecer políticas Inter 

setoriais consistentes e transparentes voltadas para a resolução 

de questões consistentes atinentes à educação, se definindo 

claramente as políticas salarias dos professores com piso único 

em todo território brasileiro, que, de fato atenda e corresponda 

ao esforço dos profissionais da educação, incluindo-se plano de 

carreira que satisfaça de modo real a todos os profissionais da 

área de educação.  

De outra forma, é preciso desprender esforços para se 

aprofundar e consolidar uma educação pública democrática, 

popular, laica e com qualidade social, banindo o proselitismo, 

o racismo, o machismo, o sexismo, a homofobia, a lesbofobia e 

a transfobia nas instituições educativas de todos os níveis, 

etapas e modalidades (CONAE, 2014), eliminando-se 

quaisquer vestígios de preconceito e/ou discriminação, onde a 
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escola deve ser pluralista abraçando todas as classes sem 

distinção e, assim, promover e aplicar os princípios da 

igualdade e da liberdade, de direito universalizado à educação 

e a prática de inclusão e da justiça social. 

Deve-se desenvolver a concepção de que a educação 

democrática, tem como centralidade a prática da justiça social, 

da inclusão e compreensão das diversidades que sempre estão 

presentes nas instituições educativas em todos os níveis e 

modalidades de educação como sistema educacional.  

Nesse sentido, pode-se destacar o pensamento de Waks 

(2014), que ao referenciar a educação brasileira, comenta que é 

preciso reconhecer e entender que os grupos que foram 

historicamente excluídos e tiveram situação de vulnerabilidade 

precisam ser incluídos, pois deixá-los fora da escola seria uma 

incongruência, um desrespeito ao direito universal da educação, 

o qual é um dever do Estado.  

Para Waks, apesar da legislação brasileira agregar um 

número razoável de temas como questão étnico-racial, 

indígena, pessoas do campo, dos deficientes, jovens com 

situação de risco entre outros, algumas questões ainda precisam 

ser revistas com prioridade, tais como: a questão dos 

imigrantes, a questão da população em situação de rua, etc.  

Há também de se considerar que uma política 

educacional pautada na diversidade implica no exercício da 

prática democrática a problematização a respeito da edificação 

da igualdade social e as desigualdades existentes. Esta 

edificação implica o prestígio da diversidade na ampliação 

sócia histórico, cultural, econômica e político da sociedade. 

Pode-se também consignar que as políticas 

educacionais voltadas ao direito e ao reconhecimento à 

diversidade estão interligadas à garantia dos direitos sociais e 
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humanos e à construção de uma educação inclusiva. Faz-se 

necessária a realização de políticas, programa e ações concretas 

e colaborativas entre os entes federados, garantindo que os 

currículos, os projetos político-pedagógico, os planos de 

desenvolvimento institucional, dentre outros, considerem e 

contemplam a relação entre diversidade, identidade étnico 

racial, igualdade social, inclusão e direitos humanos, 

garantindo também a especificidade linguística, a história e a 

cultura surda (BRASIL, 2014, p. 30). 

A articulação e mobilização da sociedade civil, 

principalmente quanto do regime militar e destacadamente a 

partir da década de 1970, quando os movimentos socais se 

mobilizam com intensidade, as políticas educacionais passaram 

a enfatizar, como princípio, a defesa do ensino público gratuito 

e da qualidade social, a democratização do acesso à educação, 

a permanência e continuidade em todas as etapas e modalidades 

educacionais, consolidando a universalização do ensino e tendo 

a participação popular como eixo sistematizador e articulador 

na construção dos projetos pedagógicos das instituições 

educativas (BRASIL, 2014, p. 80). 

Isto quer significar que os movimentos sociais em 

defesa da educação podem pressionar o Estado a cumprir seu 

dever para com a educação, não se eximindo da 

responsabilidade para com a educação que, em verdade é 

efetivamente um direito insofismável consagrado pela 

Constituição de 1988, um princípio natural de todas as pessoas, 

um dever do Estado aos cidadãos que lhe são tutelados.  

Voltando ainda à gestão democrática, Gadotti (2014, p. 

1), diz que ela, a gestão democrática, “não é só um princípio 

pedagógico. É também um preceito constitucional. Tanto 

assim, que o parágrafo único do artigo primeiro da Constituição 
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Federal de 1988 estabelece como cláusula pétrea que “todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente”, consagrando uma nova ordem jurídica 

e política no país com base em dois pilares: a democracia 

representativa (indireta) e a democracia participativa (direta), 

entendendo a participação social e popular como princípio 

inerente à democracia, o que também está expresso no artigo 

206, da mesma Constituição, estabelece os “princípios do 

ensino”, inclui, entre eles, conforme nomeia o inciso VI, a 

“gestão democrática do ensino público”, princípio este 

retomado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de 1996. 

Propor e materializar uma política nacional de educação 

significa compreender as lutas travadas nas últimas décadas. É 

preciso romper as práticas autoritárias e centralizadoras 

demarcadas pela desigualdade social para uma tomada de 

decisão, especialmente no campo educacional. Romper com a 

participação restrita, requer a superação dos processos de 

participação que não garantem o processo social dos controles 

educativos, o compartilhamento das decisões e do poder, 

configurando-se muito mais com mecanismo legitimador de 

decisões já tomadas centralmente.  

A administração em sua conceituação clássica é 

entendida como o processo de planejar, organizar, comandar, 

controlar e coordenar. A primeira etapa do processo 

administrativo, o planejamento, pode ser entendida como a 

formulação dos objetivos organizacionais e dos meios para 

alcançá-los. Sendo assim, o planejamento envolve a definição 

da missão organizacional, a formulação de objetivos e dos 

planos necessários para alcançá-los e a programação de 

atividades.  
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A etapa de organização envolve a alocação de recursos, 

a divisão de trabalho, a designação de atividades em órgãos e 

cargos de definição de autoridade e responsabilidades. A etapa 

de comando envolve a designação de pessoas, a motivação, a 

liderança e orientação na execução das atividades. Na fase de 

coordenação é feito o processo de ordenamento dos esforços. E 

na fase de controle há a definição de padrões, o monitoramento 

e a avaliação de desempenho e a correção de desvios. 

(CHIAVENATO, 2000, p. 83). 

E é exatamente isso que ocorre em uma gestão 

participativa: planejamento, a formulação dos objetivos, a 

divisão do trabalho e, pôr fim, a implementação da atividade 

educacional na escola. 

Quando existe uma gestão participativa ou gestão 

democrática nas escolas, existe também um envolvimento dos 

funcionários e com esse envolvimento todo o processo 

decisório fica mais fácil de ser tomado. Os objetivos e metas, 

bem como a tomada de decisões ficam mais fáceis quando essas 

pessoas são envolvidas. 

Para Lucket al (2005, p. 17), “a gestão participativa é 

normalmente entendida como uma forma regular e significante 

de envolvimento dos funcionários de uma organização no seu 

processo decisório. As pessoas são envolvidas no 

estabelecimento de objetivos, de metas, na solução de 

problemas e na tomada de decisões. O detalhe crucial é a 

maneira como ocorre esse envolvimento. Simplesmente 

convidar a participar não basta, o importante é fazer com que o 

cidadão se sinta peça fundamental no processo que se está 

desenvolvendo. 

Ainda segundo o mesmo autor, a gestão democrática é 

geralmente compreendida como uma forma regular e 
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significante de desenvolvimento dos funcionários de uma 

organização inserida em seu processo decisório. 

A escola pode sim ser considerada uma organização, já 

que na escola encontra-se um conjunto de pessoas formado por 

coordenadores, alunos, professores e outros funcionários que 

acaba desenvolvendo um tipo de trabalho com o objetivo 

organizacional, de formar cidadãos treinados para atuarem na 

sociedade fazendo o bem comum. 

E é isso que enfatiza Brito & Carnielli (2011, p. 27), ao 

mencionar que: 

 

Uma escola é uma organização, uma vez que é 

formada por um conjunto de pessoas, alunos, 

professores, coordenadores e funcionários que 

desenvolvem um trabalho em conjunto com o 

objetivo organizacional de formar cidadãos aptos a 

atuarem e contribuírem para o bem comum da 

sociedade onde todos estão inseridos. Sendo assim, 

para alcançar o seu objetivo, uma escola é passível 

de ser administrada através das ferramentas que 

estão previstas no processo administrativo, e que 

envolvem as atividades de planejamento, 

organização, comando, controle e coordenação. 

 

Uma vez se definindo o planejamento, se está 

estabelecendo os caminhos por onde a instituição deve seguir 

no sentido de perseguir suas metas e objetivos, o que deverá ser 

feito, a partir de um diagnóstico institucional, ou seja, da 

realidade atual da instituição, para então se determinar as 

estratégias, os meios, para se eliminar as ameaças (pontos 

fracos) e aproveitar as oportunidades, o que também requer a 

alocação de recursos e coordenar sua aplicação, exercendo o 

controle das ações programadas, tanto para aperfeiçoá-las, 

quanto para corrigir imediatamente os desvios que porventura 

possam ocorrer, considerando-se que a gestão democrática, 
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consiste em discutir e delegar funções que resultem na eficácia 

do que foi planejado.  

No que diz respeito à educação, vale destacar que o 

Ministério da Educação (MEC), inere a gestão 

democrática/participativa, ao afirmar no Plano Nacional de 

Educação (PNE) que a educação é um direito de todos, um 

espaço coletivo e de gestão participativa, cujos resultados são 

divididos entre todos que participam. 

Para Cunha (2013), a gestão democrática é um ato 

pedagógico abrangente de melhoria da qualidade do ensino, 

requer um pacto entre os entes federativos que podem se 

materializar por intermédio de um sistema nacional, com o 

Ministério da Educação exercendo a coordenação e vigilância 

das orientações e diretrizes, tal como imaginou Fernando de 

Azevedo (2010) no Manifesto dos Pioneiros. 

A professora Junqueira (2014), quando das 

conferências municipais afirmara que após o regime militar, os 

movimentos sociais, movimentos de bairros, associações, de 

professores e estudantes passaram a exigir a universalização da 

educação, a defender um ensino público de qualidade e 

democratização do acesso e participação popular na construção 

dos projetos pedagógicos das escolas. 

 

Esta nova concepção de participação, democracia, 

foi fundamental e é a base para o eixo V — Gestão 

Democrática, Participação Popular e Controle 

Social. O problema todo é aquela lógica de 

participação restrita que nós temos na escola que 

precisamos romper e para romper isso, só quando 

conseguirmos realmente legitimar todos os 

mecanismos de participação na escola e acabar com 

essa lógica da decisão que vem de cima para baixo. 

A luta por uma escola democrática e emancipadora, 

ela precisa ser um exercício contínuo. Uma outra 
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forma de aperfeiçoar a participação é organizar as 

assembleias de classe, a monitoria na escola para 

que os alunos possam participar de projetos que 

eles tenham interesse. (JUNQUEIRA, 2014, p. 85). 

 

Para se dar eficiência a gestão democrática é 

fundamental que a comunicação deixe de ser unicamente 

vertical, ou seja, quando a comunicação vem de cima para 

baixo, que possa ser horizontalizada, isto entre os profissionais 

do mesmo nível, mas, e principalmente descendente, dando voz 

e poder aos funcionários nas discussões e tomadas de decisões. 

Isto com certeza, elevará o grau de satisfação e de motivação 

dos colaboradores, que concomitantemente, se engajarão com 

mais entusiasmo aos objetivos institucionais. 

É uma estratégia que contribuirá fortemente para 

aperfeiçoar os espaços democráticos, de controle social e da 

tomada de decisão, garantindo os mecanismos de organização 

e gestão, cuja a dinâmica que com certeza influenciará o 

processo de interlocução, o diálogo entre os diversos níveis 

institucionais, o que no caso da escola, favorecerá o consenso 

entre os diversos grupos de interesse, o que também favorece 

as decisões coletivas, e os resultados da instituição, além de 

contribuir para um clima organizacional agradável e para a 

melhoria das relações interpessoais.  

Para Bordignon (1989) Todos parecem querer atender a 

"sua" rede como se os sistemas ou redes não fossem coisas 

públicas, mas patrimônio de um governo: “a visão 

patrimonialista das redes públicas de ensino complica as 

relações intergovernamentais, hoje carregadas de críticas 

mútuas, e, por outro lado, não permite um planejamento 

articulado e coerente dos serviços educacionais, resultando 

atomização e/ou duplicação das ações”. 
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Há de se considerar que o termo trabalhadores da 

educação se constitui como recorte de uma categoria 

representada pelo conjunto das pessoas que trabalham na esfera 

da educação independentemente do nível ou modalidade de 

ensino. São todos aqueles habilitados em nível médio ou 

superior habilitados para a docência. São também aqueles 

portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como os que têm título de mestrado ou 

doutorado nas áreas afins, conforme determina a legislação 

pertinente à educação.  

Nessa ótica, pensar a valorização dos profissionais 

requer a discussão articulada entre formação, remuneração, 

carreira e condições de trabalho, não importando se os 

servidores são técnico-administrativo, de nível superior ou não. 

Todos os elementos que desenvolvem ou atuam no contexto da 

educação, os quais são também reconhecidos pelo Documento 

Final do CONAE 2010. (BRASIL, 2014, p. 86). 

Nesse contexto, entretanto, não se pode negar que o 

Brasil tem uma grande dívida com os profissionais da 

educação, particularmente no que se refere a sua valorização. 

Para reverter essa situação, as políticas de valorização não 

podem dissociar formação, salários justos, carreira e 

desenvolvimento profissional. É preciso assegurar condições de 

trabalho e salários justos, equivalentes a outras categorias 

profissionais de outras áreas que apresentam o mesmo nível de 

escolaridade e o direito ao aperfeiçoamento profissional 

contínuo.  

Deste modo, é necessária a garantia pelo sistema de 

ensino de mecanismos de democratização da gestão, avaliação, 

financiamento e as garantias de ingresso na carreira por 
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concurso público, o cumprimento da lei do piso e a oferta de 

formação inicial e continuada, contribuindo para efetiva 

participação dos profissionais da educação no alcance das 

metas e objetivos da educação nacional. 

De acordo com Ferrari (2014), quando na escola se 

identifica professores mais fragilizados em sua formação, em 

primeiro lugar, precisa-se partir da convicção que todos podem 

aprender, todos podem e devem se qualificar continuamente, o 

que requer investimento comprometido com a formação, com 

destaque para o coordenador pedagógico que carrega sobre si, 

a responsabilidade, qualificação e atualização dos professores, 

disseminando e trabalhando a concepção de que a escola é uma 

instituição construtora do conhecimento.  

Ferrari (2014) 

 

Quando se discute a formação dos professores, é 

comum que se aponte para as fragilidades dessa 

formação e para características mais marcadamente 

teóricas dos cursos de licenciaturas. Realmente, é 

de certa forma, recorrente essa fala. Os 

professorandos também comungam dessa ideia e 

entendem que a universidade oferece a teoria e que 

a prática somente será vivenciada quando iniciarem 

suas atividades profissionais. (FERRARI, 2014, 

28). 

 

Dizem mesmo que, segundo ainda Ferrari, que “a teoria 

na prática é outra”. Trata-se de uma visão que ignora a íntima 

relação que necessariamente existe entre prática e teoria, no 

sentido de que todo o recorte de prática se enquadra em uma 

perspectiva teórica. Da mesma forma, que toda teoria deve 

referir-se a uma prática, sem o que teremos discursos vazios e 

sem significados. (FERRARI, 2014, p. 28). 
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Por outro lado, é necessário que haja a valorização 

profissional e, sobretudo, das políticas de formação inicial e 

continuada que deve se efetivar a partir de uma concepção 

político-pedagógica aberta que garanta a articulação de teoria e 

prática, a pesquisa e a extensão. 

O financiamento da educação é elemento estruturante 

para a organização e o funcionamento das políticas públicas 

educacionais e, desse modo, para a materialização do SNE. 

Embora não seja fator suficiente, é condição necessária para a 

universalização do direito à educação pública de qualidade 

(BRASIL, 2014, p. 99). 

Nessa direção a primeira Conferência Nacional de 

Educação realizada em Brasília no início de 2010, decidiu que 

o novo Plano Nacional de Educação deveria ter como meta 

atingir no final de sua vigência o patamar equivalente a 10% do 

PIB para a educação pública, discutindo também a questão dos 

royalties do pré-sal como fonte de financiamento da educação.  

(DOCUMENTO FINAL, 2010). 

Convém destacar que um dos entraves da elevação de 7 

para 10% do PIB para a educação, tem como fundamento a 

disputa de interesses de grupos políticos e econômicos, que não 

concordam com esse aumento do investimento público na 

educação, o que evidentemente afetará o desempenho e o 

desenvolvimento da educação, frustrando o próprio interesse da 

educação. (KUENZER; GRABOWSKI, 2006). 

A gestão adequada dos recursos educacionais também 

é condição necessária para consagração do direito educacional 

no Brasil. O artigo 206 da Constituição Federal de 1988, ao 

listar os princípios sobre os quais o ensino deve ser ministrado, 

define o princípio da gestão democrática como instrumento de 

construção pedagógica e controle social dos recursos na área, 
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enquanto que o artigo 207 trata de uma situação especial 

voltada para gestão das universidades, cobrindo o princípio da 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, bem como a unidade entre ensino, 

pesquisa e extensão como vantagens próprias nas 

universidades.  

De acordo com o Documento Final da Conferência 

Nacional de Educação 2014, na educação superior pública, o 

que se nota é um controle cada vez maior na aplicação das ações 

associadas ao orçamento, inviabilizando a autonomia de gestão 

financeira das universidades públicas, como determina o art. 

207 da CF/1988. É, portanto, fundamental à efetivação da 

autonomia universitária constitucional (BRASIL, 2014, p. 

100). 

O financiamento da educação é fundamentalmente 

importante, pois caso não haja esse financiamento a educação 

ficará defasada, pois não haverá qualificação do professor, não 

vai existir uma melhoria em sala de aula, bem como material 

didático adequado. A partir de uma discussão baseada no eixo 

VII é que se começa a ter uma nova visão, de uma nova 

perspectiva para o futuro em relação ao professor e ao próprio 

aluno. 

O fato é que, embora os dispositivos educacionais 

tenham evoluído, a educação brasileira ainda precisa 

desenvolver uma filosofia não apenas voltada para o acesso do 

aluno, mas, e principalmente voltada para a qualidade do ensino 

e da aprendizagem, onde as políticas públicas, assim como a 

pedagogia precisam ser mais consistentes, compreendendo que 

educar não é instruir. Isto é, educar vai além da instrução, pois, 

educar é ver o homem como um ser global, preparando-o para 
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o exercício pleno da cidadania, onde também se inclui a 

inserção no trabalho e a ascensão social. 

Por outro lado, precisa-se também tratar com 

intensidade e seriedade a questão da universalização do ensino, 

bem como aprofundar de forma efetiva as questões atinentes à 

gestão democrática aperfeiçoando a visão de gestão é uma 

função especializada, exigindo dos dirigentes a capacidade de 

planejar, organizar, coordenar e controlar. Isto é, precisa-se 

definir objetivos e metas claras, alocar os recursos financeiros, 

materiais e, principalmente, humanos de conformidade com a 

necessidade de cada projeto de modo a fortalecer e indicar os 

caminhos que a instituição educativa deve andar para melhorar 

seu desempenho e objetivos traçados. 

Enfim, a educação brasileira precisa abarcar a 

percepção de que educar é cuidar incondicionalmente da 

evolução humana contextualizando a realidade da escola, das 

políticas públicas e principalmente da massa docente, sendo 

também necessário a preocupação com a qualidade de gestão e 

dos profissionais da educação, visando principalmente atender 

a demanda da sociedade, adotando uma filosofia de excelências 

em todos os aspectos relativos à educação e às exigências do 

mercado.  
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CAPÍTULO III 
 

EDUCAÇÃO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

 

 

De acordo com Demo (Ibidem, 2006, p. 46), “o 

princípio educativo é uma atitude de pesquisa via processo 

educativo, como postura de questionamento criativo, desafio de 

inventar soluções próprias, descoberta e criação de 

relacionamentos alternativos, sobretudo, motivação 

emancipadora”. 

É um instrumento que exerce papel importante na 

educação pública e serve como instrumento para poder 

oportunizar todos meios de participação em diferentes espaços 

educacionais, podendo-se considerar também uma ferramenta 

para delinear as atividades da sala de aula, visto que é lá onde 

os estudantes colocam em prática toda a criatividade e 

questionamentos em busca da aprendizagem, se tornando um 

sujeito do discurso e da prática educativa. Um sujeito que ao 

interagir, representa e legitima uma cultura da sociedade, 

compreendendo-se segundo Duarte e Ojeda (2015, p. 38) que:  

 

Los que emiten un discurso son calificados como 

sujetos del discurso y estos son vigilados por las 

sociedades del discurso y el fin de estas sociedades 

del discurso es elaborar y custodiar los discursos. 

Una de las características principales de las 

sociedades del discurso es diseñar una estrategia, a 

través de la cual, se hacen escuchar las palabras 

según las circunstancias del momento o, en su 

defecto, dejar de utilizar algunas palabras. Y este 

decir o dejar de decir las palabras, está regido por 

criterios que establecen aquellos que ejercen el 

poder en las sociedades del discurso. Y este poder 
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se ejerce el poder en las sociedades del discurso. Y 

este poder se ejerce y se controla por las reglas que 

administra la sociedad del discurso. 

 

Ou seja, aqueles que emitem um discurso são 

classificados como sujeitos do discurso e estes são monitorados 

pelas propriedades do discurso e a finalidade de estas 

sociedades discursivas é desenvolver e salvaguardar os 

discursos. Uma das principais características das sociedades, o 

discurso, é a concepção de uma estratégia, através da qual, 

interagindo de acordo com as circunstâncias do momento ou, 

na falta desta, pare de usar certas palavras. E isso, dizer ou parar 

de dizer as palavras, é regido por critérios estabelecidos por 

aqueles que exercem o poder no discurso nas sociedades. E este 

poder é exercido pelo poder na fala nas sociedades. E este poder 

é exercido e controlado por regras que regem o discurso na 

sociedade. 

Isto também quer significar que o discurso é o condutor 

e disseminador de ideias, as quais devem ser discutidas para 

alimentar o processo educativo, dando-se ao aluno a liberdade 

de expressar suas ideias e sentimentos que contribuam para o 

seu desenvolvimento e, consequentemente para geração de 

alternativas para fortalecer a cultura e a performance da escola 

no contexto da sociedade em que ela atua, fortalecendo também 

sua imagem e postura perante a sociedade e seus objetivos, com 

respaldo no perfil do aluno e do professor que deve assumir a 

postura de orientador da aprendizagem do aluno.  

No contexto educacional, o processo discursivo 

acontece quando se interage com os sujeitos e a interação leva 

a se interpretar quais ações a serem executadas diante da 

situação que são apresentadas. Necessita-se de uma articulação 

efetiva e contextualizada da discussão, reconhecendo-se que o 
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processo nasce quando o indivíduo busca analisar os fatores 

preestabelecidos na situação, apreendendo que a democracia 

tem como princípio basilar a liberdade, no cumprimento, 

primeiro, dos deveres para então se usufruir dos direitos, de 

forma concreta, como é o caso da educação, levando-se também 

em conta as circunstâncias do momento atual e prospectivo.  

Cabe explicar que um Plano Municipal de Educação 

(PME) é um planejamento de educação de cada município que 

deve ser realizado com a participação do governo e da 

sociedade civil. É um documento que contém objetivos, metas 

e ações propostas de curto, médio e longo prazo, para a 

educação no município num período de dez anos, constituindo-

se um dever da escola e um direito da sociedade.  

 Esse plano determina diretrizes, metas e estratégias 

para política educacional nos próximos 10 anos e encontra-se 

organizado em grupos. O primeiro grupo são metas 

estruturantes para a garantia do direito à educação básica com 

qualidade, ampliando as oportunidades educacionais. Um 

segundo grupo de metas diz respeito à redução das 

desigualdades e à valorização da diversidade. Um terceiro 

bloco de metas trata da valorização dos profissionais da 

educação. 

É importante considerar aspectos relativos ao 

surgimento do PME e quais seus objetivos. A partir da década 

de 90, precisamente nos anos de 1993 e 1994, o Ministério da 

Educação em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), coordenou um 

movimento voltado para a elaboração do Plano Decenal de 

Educação para todos, visando, sobretudo, ampliar o acesso da 

universalização da educação em todos os sentidos.  
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Alguns processos, denominados ascendentes, geraram 

Planos Municipais, Estaduais e, finalmente, um Plano 

Nacional. Em 10 de fevereiro de 1998, o deputado Ivan Valente 

apresentou no plenário da Câmara dos Deputados o projeto de 

Lei nº 4.155/1998 que “apresenta o Plano Nacional de 

Educação”. A construção deste Plano atendeu aos 

compromissos assumidos pelo Fórum Nacional da Educação 

em defesa pela escola pública, desde a sua participação nos 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, consolidou, 

então, os trabalhos do 1º e do 2º Congresso Nacional de 

Educação e sistematizou as contribuições advindas de 

diferentes segmentos da sociedade civil. 

Vale ressaltar que de fato a ideia de um plano nacional 

de educação, surgiu em 1965, quando foram introduzidas 

algumas normas descentralizadoras e estimuladoras da 

elaboração de Planos Estaduais. Em 1966, uma nova revisão, 

que se denominou de Plano Complementar de Educação, 

introduziu importantes alterações na distribuição dos recursos 

federais, beneficiando a implantação de ginásios orientados 

para o mercado de trabalho e o atendimento de analfabetos com 

mais de 10 anos. 

Já em 1967, surge a ideia de uma lei, proposta pelo 

Ministério da Educação e Cultura e discutida em 04 (quatro) 

encontros nacionais de planejamento, sem que a iniciativa, 

porém, chegasse a termos concretos. 

Também vale destacar que no bojo das emergências da 

redemocratização do país, surgiram vários movimentos sociais 

em defesa do direito à educação reivindicando ação planejada 

do poder público. Todo esse processo político desaguou na 

Constituição Federal de 1988. Por esse motivo, cinquenta anos 

após a primeira tentativa oficial, na Constituição Federal de 
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1988, ressurgiu uma ideia de um plano nacional de longo prazo, 

com força de lei, capaz de conferir estabilidade às iniciativas 

governamentais na área da educação, sendo no art. 214 da 

Constituição Federal contempla esta obrigatoriedade, aferindo 

que: 

 

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 conduzem. 

(Redação dada pela emenda 59/2009). 

 

Por outro lado, vale distinguir que o PNE, aprovado 

pela Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, teve como objetivo 

a elevação global do nível de escolaridade da população; a 

melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução 

das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública; e à 

democratização da gestão do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais. 

Nessa mesma visão, que o PNE, sancionado pela Lei nº 

13.005/2014, aprovado em 25 de junho de 2014, determina em 

seu artigo 8º que todos os entes federados deveriam elaborar ou 

adequar seus Planos de Educação em consonância ao PNE no 

prazo de um ano a contar da aprovação da lei, tendo o aval do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), do Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED), União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), 

cujos institutos constituíram uma rede de assistência técnica 
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visando prestar apoio aos Estados e Municípios no 

cumprimento desta determinação, sendo que em Alagoas, o 

trabalho de assistência foi desenvolvido por meio de encontros 

de formações realizados por Avaliadores Educacionais em 

municípios polos. 

Ainda no art. 8, no 2º parágrafo da referida lei, consta 

que “os processos de elaboração e adequação dos planos de 

educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 

que trata o caput deste artigo, os planos de educação, serão 

elaborados com ampla participação de representantes da 

comunidade educacional e da sociedade Civil”.  

 

3.1 O Processo de Elaboração do Plano de Educação 
 

Para iniciar o processo de elaboração é necessário 

salientar, de forma clara, em que consiste um plano. De acordo 

com Pasqualin (2010), para que um plano seja construído é 

necessário a sensibilização de todos os atores sociais 

envolvidos na trama educacional, de modo que os rumos da 

educação sejam definidos coletivamente e novos caminhos 

possam ser traçados na busca de uma educação de qualidade. 

Este é um dos maiores desafios postos para a educação 

brasileira: garantir o padrão de qualidade respeitando as 

características locais, culturais e sociais, de modo a atender a 

comunidade escolar 

Nesse sentido, deve-se levar em conta conforme aponta 

Humbert (1978, p.75) que, 

 

A educação é um conjunto de ações e influências 

exercidas voluntariamente por um ser humano em 

outro, normalmente de um adulto em um jovem. 

Essas ações pretendem alcançar um determinado 

propósito no indivíduo para que ele possa 
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desempenhar algumas funções nos contextos 

sociais, econômicos, culturais e políticos de uma 

sociedade. 

 

Assim, há de se perceber que para se elaborar um plano 

de educação, faz-se necessário, substanciá-lo tomando por base 

as informações e a situação local, contemplando também os 

aspectos culturais, econômicos e políticos da sociedade na qual 

ele será implantado, sobretudo, no sentido de dar consistência 

às suas metas e objetivos, considerando os objetivos e metas do 

Plano Nacional de Educação, consubstanciando a realidade da 

sociedade local, sem, entretanto, abrir mão do espírito 

democrático que deve nortear os princípios fundamentais da 

educação.  

É importante salientar que a gestão democrática ocupa 

um papel fundamental na educação, pois este tipo de gestão 

evidencia o controle da sociedade civil sobre as escolas 

públicas e sobre a educação em geral, incluindo, eleições para 

conselhos escolares e diretores, garantindo uma maior 

liberdade de expressão e de organização dentro de uma escola, 

fazendo também com que os envolvidos com as unidades 

escolares possam lutar pelos seus direitos, promovendo a união 

entre a comunidade escolar e todos os profissionais na busca de 

uma educação melhor para toda a sociedade. 

Há ainda de se considerar que a educação, sobretudo 

pública, sempre passou por problemas que trazem o alunado 

como principal vítima, no entanto, a própria educação pública 

tem a capacidade de encontrar soluções através de elaboração 

de novos projetos e planos educacionais comprometidos com a 

melhoria da escola, através do comprometimento com a 

educação. Deve-se levar em conta que a educação no sentido 

amplo, envolve o reconhecimento de hábitos, costumes e 
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valores da comunidade que normalmente são transferidos para 

a escola por intermédio dos alunos, que ao chegar à escola já 

traz consigo experiência do ambiente familiar.  

Por tudo isso, entende-se que a educação é um processo 

que vive se modificando. Consiste num processo que integra 

não apenas o desenvolvimento intelectual e moral do ser 

humano, mas também das faculdades físicas, com o intuito de 

melhorar a integração da educação na sociedade.  

Deve-se considerar que a educação além de abordar 

pontos filosóficos e princípios sociológicos, é um fenômeno, 

conforme aponta Durkheim (1981, p. 125), “está ligada 

diretamente à toda vida social. Já que os homens foram 

responsáveis pela escola”. Assevera ainda “que a escola é uma 

instituição fundamental para a formação do indivíduo, pois a 

escola e a sociedade interagem e se completa”.  

Para Poyer (2007) a escola é compreendida como uma 

das partes que compõem o processo social. A escola é uma 

instituição que atende às condições sociais e está sujeita a 

mudanças sempre que preciso, por isso é tida como um espaço 

de socialização. Um espaço para dinamizar o conhecimento, 

interagir com a sociedade, também através da experiência do 

aluno. 

Por outro lado, há de se compreender conforme 

Durkheim (1981) que a sociedade é um organismo como um 

organismo que deve interagir com a escola, atuando como 

parceira da escola, auxiliando na formação dos indivíduos, 

contribuindo com a escola no sentido de inserir regras sociais 

através da reprodução de hábitos e valores, os quais devem ser 

reconhecidos como fundamento da relação entre a escola e 

comunidade, já que ambas englobam o processo de socialização 

de cultura e conhecimento, contribuindo para a formação do 
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sujeito da aprendizagem e particularmente para a construção do 

Plano de Educação.  

Compreende conforme pontua Nogueira (2004, p. 133), 

que é “por intermédio da participação política que os indivíduos 

e grupos interferem para fazer com que diferenças e interesses 

se explicitem num terreno comum organizado por leis e 

instituições, bem como para fazer com que o poder se 

democratize e seja compartilhado”.  

Isto é, para se consolidar um plano de educação, requer 

dinamizar os princípios democráticos centrado na cidadania, 

respeitando-se os direitos humanos e o direito insofismável à 

educação, tendo o cidadão e a comunidade como protagonistas 

com participação ativa na elaboração do plano e efetivamente 

na educação, considerando que todo plano deve representar não 

apenas a ideologia da escola, mas, e principalmente, da 

comunidade que assim como a escola se interessa pela 

educação dos filhos e os direitos sociais inerentes ao 

desenvolvimento social e do cidadão.  

De outra forma, não se pode fugir da lógica que para se 

construir o Plano Municipal de Educação ou Plano Estadual de 

Educação deve-se observar o princípio constitucional de gestão 

democrática do ensino e da educação pública, proporcionando 

a garantia de princípios como a transparência e impessoalidade, 

autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, 

representatividade e competência da escola e da sociedade, em 

consonância com as metas, estratégias e diretrizes do PNE e 

legislação pertinente, numa dimensão pedagógica voltada para 

o sucesso da aprendizagem, fundamentado pelo Projeto Político 

Pedagógico da escola, com voz e vez da sociedade.  

Incorpora o que diz o Art., 37, da LDBEN/1996, que 

afere: “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles 
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que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria”, cujo segmento ainda 

apresenta um alto índice de analfabetos fora da escola, devido 

os governantes não exercerem uma política pública séria, tanto 

assim, que segundo o IBGE/2010, a “taxa de analfabetismo 

absoluto acima de 15 anos é de 7,1% para branco e 16,9% para 

negros. O analfabetismo funcional é de 32,3% para a população 

negra e atinge 18,4% da população branca”. 

Uma das explicações possíveis para o analfabetismo, 

mesmo em pleno século XXI, pode estar no fragmento do texto 

de Destituto de Tracy, 1801, citado por Frigotto et. al. (1987, p. 

39), que diz:  

 

Os homens de classe operária têm desde cedo a 

necessidade do trabalho de seus filhos. Essas 

crianças precisam adquirir desde cedo o 

conhecimento e sobretudo o hábito e a tradição do 

trabalho penoso a que se destinam. Não podem, 

portanto, perder tempo nas escolas (...). Os filhos 

da classe erudita, ao contrário, podem dedicar-se a 

estudar durante muito tempo; têm muitas coisas 

para aprender para alcançar o que se espera deles 

no futuro. 

 

Esse texto, mesmo antigo, ainda é bem atual, visto que 

as classes abastardas têm condições de, por exemplo, colocar 

os filhos em escolas particulares, enquanto que os oriundos das 

classes menos favorecidas, têm que trabalhar desde cedo para 

ajudar no sustento da família, em detrimento de sua educação e 

formação.  

Cabe à escola pública, sobremaneira, se esforçar para 

eliminar essa distorção, investindo na universalização do 

acesso à escola, se preocupando, entretanto, não só com número 

de alunos, mas, e, principalmente em oferecer um ensino de 
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qualidade que motive o aluno, independente da classe 

socioeconômica a vir para a escola, oferecendo-lhe uma 

perspectiva de no futuro ter uma vida melhor, entendendo que 

o trabalho não deve ser visto como um castigo, mas, como uma 

oportunidade para o crescimento pessoal, tornando o homem 

produtivo, um ser social capaz de se autodirigir.  

Desse ponto de vista, o papel da escola e da educação é 

motivar a sociedade para abarcando a educação como um 

princípio educativo, cuidar das peculiaridades do aluno, 

estruturando os princípios formativos preparando para 

assimilar que a formação escolar é a base fundante do 

desenvolvimento do indivíduo e da prospecção de uma 

profissão compatível com as necessidades sociais e de 

sobrevivência, devendo considerar conforme a Art. 1º da 

LDBEN fácil nº 9.394 (1996, p. 47), 

 

A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 

da sociedade civil e nas manifestações culturais.  

 

Isso, por sua vez, aponta para a necessidade em se 

desenvolver ações e estratégias para a educação pública, e/ou 

privada, buscando-se o aprofundamento de questões 

relacionadas à avaliação institucional na educação básica, 

evocando os princípios da igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola, garantia de padrão de qualidade, 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais.  
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3.2 Planos de Educação: Municipal e Estadual 
 

A construção de Plano Municipal de Educação (PME) 

e Plano Estadual de Educação (PEE), significa um grande 

avanço, que entre outros aspectos propicia condições para que 

as referidas políticas educacionais concebidas e efetivadas de 

forma democrática aconteçam no município, no Estado e 

elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública 

Municipais, Estaduais e Particulares, levando-se em 

consideração conforme determina o artigo 2º da Lei 

13.005/2014, o acesso, a permanência, a qualidade social da 

educação, a fim de superar as desigualdades educacionais de 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos e a formação e 

valorização profissional, incorporando as Diretrizes do Plano 

Nacional de Educação (1014, p. 12) que afere como objetivo: 

 

I — erradicação do analfabetismo; II — 

universalização do atendimento escolar; III — 

superação das desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação 

de todas as formas de discriminação; IV — 

melhoria da qualidade da educação; V — formação 

para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos em que se fundamenta a 

sociedade; VI — promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública; VII — promoção 

humanística científica cultural e tecnológica dos 

países; VIII — estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que 

assegure atendimento às necessidades de expansão, 

com padrão de qualidade e equidade; IX — 

Valorização dos (as) profissionais da educação; X 

— Promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental. 
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Observa-se que a lei em sua amplitude e tendo como 

função universalizar o acesso à educação e erradicar o 

analfabetismo, também se preocupa com a cidadania, 

eliminando a discriminação de qualquer natureza, pautando 

também questões de valores e a ética social, bem como com os 

aspectos da gestão democrática da educação pública com 

centralidade no humanismo, nos saberes culturais e 

tecnológicos.  

Ademais, deixa claro a preocupação com o 

financiamento da educação pública, tanto no que diz a 

manutenção de escolas, quanto em relação à expansão da 

educação que assegure a equidade, evocando o princípio da 

igualdade e da valorização dos profissionais da educação, 

valorizando também a diversidade e a sustentabilidade sócio 

ambiental. A questão é se sustentar todas essas metas, sem 

políticas públicas sérias e comprometidas de fato e de direito 

com a qualidade e com o desenvolvimento das instituições 

educativas que se reflita de verdade na qualidade da educação 

e dos próprios profissionais que atuam nessa educação.  

O fato é que a construção do PEE ou PME se apresenta 

como um marco nas políticas educacionais e sua efetivação 

deve ser assumida pelos gestores municipais ou estaduais. 

Somente dessa maneira os esforços dispensados na sua 

elaboração terão fundamentos e trarão resultados significativos 

para os índices educacionais, garantias dos repasses financeiros 

necessários ao andamento das ações educativas e, 

principalmente, contribuirão para a formação de cidadãos 

éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano e 

social.  

A execução do Plano e o cumprimento de suas metas e 

estratégias são objetos de monitoramento contínuo e de 
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avaliações periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias: 

Conselho Municipal de Educação (CME), Conselho Estadual 

de Educação, Fórum Municipal de Educação (FME), Fórum 

Estadual de Educação, Câmara Municipal de Vereadores, 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, ou 

Secretaria Estadual de Educação e a sociedade civil organizada, 

a cada 02 (dois) anos, ao longo do período de vigência. 

Nesse mesmo contexto, é preciso se entender que a 

construção de uma política pública, como é o PME/PEE, 

envolve sempre uma leitura da realidade expressa no modo de 

compreensão das causas dos problemas a serem solucionados e 

nas propostas para a sua superação, considerando a existência 

de cenários problemas, para o qual se almeja mudança de 

situação, na busca de soluções configuradas como alvo da ação 

pública.  

É fundamental considerar que o Plano deve ser do 

Município/Estado, e não apenas da rede ou do sistema 

Municipal/Estadual. O Plano, é de todos que moram no 

município, portanto, todas as necessidades educacionais do 

cidadão devem estar presentes no Plano, o que vai muito além 

das possibilidades de oferta educacional direta da prefeitura. 

O propósito é evidentemente fazer do PEE/PME, dar 

consistência às metas educacionais e fazer com que elas sejam 

cumpridas de forma homogênea no período de dez (10) anos, o 

qual se constitui de vinte (20) metas acompanhada por diversas 

estratégias primordiais para a execução do plano tomando 

como referência e suporte teórico os documentos e a 

intencionalidade da Conferência Nacional de Educação 

(CONAE), assim, como nas diretrizes e estratégias de ação do 

Plano Nacional de Educação (PNE). 
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Deste modo, os planos, se configuram como um 

documento organizado de forma coletiva, com características 

próprias, baseado no que pede o Plano Nacional de Educação. 

Por outro lado, há de se convir, assim como todo projeto inicial, 

o PME, embora consistente, precisa de um processo de 

amadurecimento, cabendo à Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED)/ Secretaria Estadual de Educação (SEE) e os demais 

atores educacionais monitorarem a execução do plano 

sobretudo, eliminar os conflitos que porventura venham 

acontecer, convocando, quando necessário os demais atores 

para discutir sobre o andamento e, de forma objetiva exercer o 

controle das ações programadas, aperfeiçoando as que estão em 

seu fluxo programado e corrigir imediatamente aquelas que 

precisam ser melhoradas. 

Implica, ainda, em garantir as interfaces das políticas 

educacionais com outras políticas sociais, no sentido, 

principalmente, de fazer o município avançar no 

desenvolvimento sócio educacional, promover a inclusão social 

e promover o desenvolvimento global, oportunizando o 

ingresso à educação a todos os seus munícipes, em todas as 

modalidades que lhe couber.  

Segundo o Ministério da Educação MEC (2010), é 

fundamental considerar que o PME deve ser do município, e 

não apenas da rede ou do sistema municipal. O plano municipal 

é de todos que vivem no município, portanto, refere-se a todas 

as necessidades educacionais do cidadão, o que vai muito além 

da oferta educacional direta da prefeitura. Requer um inter-

relacionamento dos órgãos da educação com a sociedade civil 

organizada e outros poderes públicos para, condensando as 

perspectivas de o plano, atender as necessidades substanciais da 

educação, do desenvolvimento dos estudantes e do índice de 
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qualificação dos profissionais da educação, contemplando as 

políticas sociais. 

 

3.3 Educação e seus contextos 
 

No contexto escolar, é possível perceber-se variadas 

formas de comportamento dos que fazem a comunidade 

escolar. Nesse turbilhão de identidades, a escola tem um grande 

desafio: como lidar com a alteridade e o respeito à dignidade de 

cada pessoa com respaldo à moral e à ética. Para garantir que 

todos os seres humanos tenham o direito de se expressar, de se 

relacionar, é fundamental compreender o que tais atributos são 

Direitos Humanos, direitos que todos os seres humanos 

possuem por serem humanos. 

A estigmatização, o preconceito e a discriminação 

contra pessoas são formas inaceitáveis de violação dos Diretos 

Humanos, geralmente motivadas pelo racismo, sexismo, são 

perceptíveis nos espaços sociais e, sobretudo, educacionais, 

estimulando a violência e negando os direitos e o livre exercício 

da cidadania das pessoas, devendo-se observar que a 

discriminação e outros tipos de preconceitos têm correlação 

negativa, que levam à baixa de autoestima prejudicando, por 

conseguinte, a aprendizagem. Isto é, quanto mais forem as 

atitudes de preconceitos, mais as escolas tendem a apresentar 

menor percentual de aprendizagem.  

Desafio para os profissionais da educação, nessa 

questão, é ter consciência que o principal papel do professor na 

educação, hoje, se prende à capacidade desse profissional em 

auto motivar-se, para, então, poder motivar o aluno, fazendo 

com que ele se sinta motivado e eleve sua autoestima, o que 

significa que o professor precisa incentivar o aluno, para que 

ele desenvolva atitudes caracterizadas pelo inter-
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relacionamento pessoal, aceitando a diversidade como um 

fundamento para aprender e enriquecer-se culturalmente.  

Por fim, no caso da escola, em quaisquer níveis, esta 

deve assumir a responsabilidade pelo sistema educativo, 

atendendo e criando condições de atender seu público-alvo, 

onde crianças e adolescentes, jovens e adultos transforme a 

diversidade em oportunidade para fortalecer-se como ser 

humano e como cidadão crítico e consciente de seus deveres e 

direitos.  

A Educação Especial é uma modalidade de ensino 

transversal a todas as etapas e outras modalidades, como parte 

integrante da educação. O Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), previsto no Decreto nº 6.571/2008, é 

parte integrante do processo educacional, sendo que os sistemas 

de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, nas 

classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional 

especializado (AEE). O objetivo deste atendimento é identificar 

habilidades e necessidades dos estudantes, organizar recursos 

de acessibilidade e realizar atividades pedagógicas específicas 

que promovam seu acesso curricular.  

Os sistemas e as escolas, devem proporcionar condições 

e formações para que os professores das classes comum e 

inclusiva, possam explorar e estimular as potencialidades de 

todos os estudantes, assim como, observar a acessibilidade 

arquitetônica, nos mobiliários e nos transportes. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96, no artigo 60, em seu parágrafo único, acrescenta 

dispositivos ao Decreto nº 6.253/2007, prevendo, no âmbito do 

FUNDEB, a dupla matrícula dos alunos-alvo da Educação 

Especial, uma no ensino regular da rede pública e outra no 

atendimento educacional especializado. 
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB)8 foi criado pelo (INEP) em 2007 e representa a 

iniciativa pioneira de reunir num só indicador, inserindo dois 

conceitos igualmente importantes para a qualidade da 

educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas 

avaliações. Agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das 

avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados 

sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas 

de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é 

calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos 

no Censo Escolar e médias de desempenho nas avaliações do 

(INEP, O SAEB) — para as unidades da federação e para o país, 

e a Prova Brasil — para os municípios. 

O IDEB mede a qualidade do aprendizado e da 

infraestrutura das unidades escolares. No Brasil, cerca de 190 

mil escolas se submetem aos exames nacionais. Com base na 

nota tirada por cada Estado, o governo federal elabora as 

políticas educacionais que serão implementadas pelo 

Ministério da Educação. A pontuação média das escolas do 

Ensino Médio foi de 2,6, a mesma pontuação do ano de 2011.  

Com o (IDEB) ampliam-se as possibilidades de 

mobilização da sociedade em favor da educação, uma vez que 

o índice é comparável nacionalmente e expressa em valores os 

resultados mais importantes da educação: aprendizagem e 

fluxo. A combinação de ambos tem também o mérito de 

equilibrar as duas dimensões, se um sistema de ensino retiver 

seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no Saeb 

                                                           
8 IDEB — Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi criado em 

2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional 

e estabelecer metas para a melhoria do ensino (Brasil, 2008). 



- 125 - 

ou Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, indicando a 

necessidade de melhoria do sistema. Se ao contrário, o sistema 

apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das 

avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do 

sistema. 

A taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da 

população de 15 a 17 anos no Brasil é de quase cinquenta e seis 

por cento. A razão entre escolaridade média da população negra 

e da população não negra de 18 a 29 anos, no Brasil, é de pouco 

mais de noventa por cento. 

O panorama da Educação Básica para a população do 

Campo, tem seu fundamento na diversidade dos sujeitos, bem 

como sua identidade pluricultural e plurirreligiosa. Dessa forma 

a concepção de educação do campo em substituição à educação 

rural se integra em compreender campo e cidade, não podendo 

ser tratada de forma desigual. Educação Básica do Campo para 

a população rural está prevista com adequações necessárias às 

peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se 

orientações para três aspectos essenciais à organização da ação 

pedagógica: Conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da 

zona rural; Organização escolar própria, incluindo adequação 

do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas; adequação à natureza do trabalho na zona rural.  

Significa que é preciso que as escolas, especialmente 

rurais, ao elaborarem seu Projeto Político Pedagógico (PPP), 

sejam flexíveis para adequar a estrutura curricular e a estrutura 

do ensino às condições do homem do campo, de modo que ele 

tenha a oportunidade de estudar, de não ficar fora da escola. 

O Sistema Educacional Brasileiro, fundamentado na 

Constituição Federal de 1988, art. 225, e na Lei 9.394/1996, em 
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seu inciso II, inclui como componente curricular essencial 

permanente a Educação Ambiental. Inserir aspectos relativos 

ao meio ambiente no currículo escolar, é, acima de tudo 

preparar o aluno para preservar a natureza, o que além de se 

fundar no respeito à natureza, é, uma atitude para preservar a 

qualidade de vida e a própria vida, ensinando ao aluno/homem, 

que ele é, além de um sujeito que ao transformar a natureza, 

com ela se transforma.  

De acordo com Ciavatta (2005), as pessoas jovens e 

adultas que não chegaram a terminar seus estudos, a relação 

entre a educação e o trabalho ocorre de forma muito mais 

imediata e contraditória. Para essas pessoas o estudo não está 

em compreender ou até mesmo crescer socialmente ou 

profissionalmente. Muitas vezes quando esses jovens e adultos 

retornam à sala de aula, ocorre quase que exclusivamente por 

conta das dificuldades enfrentadas em sua área de trabalho, para 

assim poder permanecer em sua função (ibidem, p. 152).  

A Constituição Federal do Brasil de 1988 incorporou 

como princípio que toda e qualquer educação, o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF. Art. 205). 

Retomado pelo Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional — LDBEN 9.394/96, este princípio abriga 

o conjunto das pessoas e dos educandos como um universo de 

referência sem limitações. Assim, a Educação de Jovens e 

Adultos e Idosos, modalidade estratégica do esforço da Nação 

em prol de uma igualdade de acesso à educação como bem 

social, participa deste princípio e sob esta luz deve ser 

considerada. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9.394/96) que trata da Educação de Jovens e Adultos 
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no Título V, capítulo II como modalidade da educação básica, 

superando sua dimensão de ensino supletivo, regulamentando 

sua oferta a todos aqueles que não tiveram acesso ou não 

concluíram o Ensino Fundamental. Artigos 37 e 38. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de 

Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução 

CNE/CEB 1/2000) — devem ser observadas na oferta e 

estrutura dos componentes curriculares dessa modalidade de 

ensino. 

A Legislação Nacional contempla a Municipal/Estadual 

e amplia a compreensão da EJA como a forma adequada com 

que reveste a oferta do Ensino Fundamental e o Ensino Médio 

a todas as pessoas que não tiveram acesso à possibilidade de 

continuar seus estudos na idade própria. Isso rompe com a ideia 

presente em diversos programas e iniciativas governamentais e 

não governamentais de que a EJA diz respeito exclusivamente 

ao processo de alfabetização de Jovens e Adultos. Trata-se de 

um grande avanço, pois assim os governantes também devem 

promover as condições para a continuidade da educação de 

Jovens e Adultos na educação básica. 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT), em 

conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/1996, com as alterações 

introduzidas pela lei nº 11.741/2008, no cumprimento dos 

objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis 

e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da 

ciência e da tecnologia. Dessa forma, pode ser compreendida 

como uma modalidade na medida em que possui um modo 

próprio de fazer educação nos níveis da Educação Básica e 

Superior e em suas articulações com outras modalidades 
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educacionais: Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Especial e Educação à Distância. 

A Educação profissional e Tecnológica na Educação 

Básica ocorre na oferta de cursos de formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional, e nos de Educação 

Profissional Técnica de nível médio ou, ainda, na Educação 

Superior, conforme o § 2º do artigo 39 da LDBEN nº 

9.394/1996 e art. 36-B desta Lei. 

Quando comparada com a educação à distância, a 

modalidade semipresencial pode ser percebida como um 

avanço, principalmente pela presença do professor na sala de 

aula permitindo que haja maior interatividade com o aluno.  

A partir das normativas que indicam a necessidade de 

se ter professores com ensino superior, os municípios 

brasileiros começaram a receber Instituições de Ensino 

Superior (IES) que pudessem atender às variáveis geográficas 

e financeiras, já que a maior parte dos interessados estava no 

mercado de trabalho há alguns anos e interromperam o ciclo 

educacional no final do Ensino Médio.  

Quando comparada com a educação à distância, a 

modalidade semipresencial pode ser percebida como um 

avanço, principalmente pela presença do professor na sala de 

aula permitindo que haja maior interatividade com o aluno. 

Cabe, no entanto, avaliar qual o nível de formação que vem 

sendo ofertado, já que na sua maioria esses alunos são 

servidores da rede pública de ensino e a qualidade do curso 

acarretará consequências diretas para a educação municipal. 

Conforme aponta a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/1996, art., 61. “Considera-se 

profissionais da educação escolar básica os que, nela estando 

em efetivo exercício e tendo sido formado em cursos 
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reconhecidos”. Na rede pública municipal, 99% dos professores 

têm curso superior obtido em curso de licenciatura na área de 

reconhecimento em que atuam.  

Valorização dos profissionais do magistério da rede 

pública de educação básica, requer, entre outros aspectos, 

profissionais críticos, que se compreendam como construtores 

de um determinado projeto de educação, preparados para 

reconhecer o papel das instituições de ensino em suas relações 

com o conjunto da estrutura social e capazes de construir 

conhecimento a partir de suas intervenções pedagógicas. Ao 

mesmo tempo, é preciso garantir a esses profissionais, as 

condições para que exerçam plenamente suas funções e possam 

qualificar-se permanentemente. São essas as concepções que 

têm norteado o debate travado entre parcela significativa dos 

trabalhadores da educação, pesquisadores, órgãos do poder 

público e sociedade civil no que se refere à formação e à 

valorização profissional, tema do quarto eixo da Conferência 

Nacional de Educação (CONAE).  

Por profissionais de educação, o documento-referência 

da Conferência entende os professores, especialistas, 

funcionários de apoio e técnico-administrativos que atuam em 

instituições e nos sistemas de ensino básico, profissional e 

superior.  

Está coerente com a Lei do Piso Salarial Nacional para 

os profissionais do magistério N° 11.738/2008, que forneceu 

uma política de garantia efetiva para a valorização desses 

profissionais em vários aspectos: formação, carreira e 

desenvolvimento profissional, instituiu o piso e definiu o 

cumprimento da jornada de trabalho. Outro avanço é a 

publicação da Resolução CNB/CEB n° 5/2010, que fixa 
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Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração 

dos Funcionários da Educação Básica Pública. 

A Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007 que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de valorização dos profissionais da 

educação (FUNDEB). A referida Lei, em seu art. 2º, esclarece 

que os fundos se destinam à manutenção e ao desenvolvimento 

da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores 

em educação, incluindo sua condigna remuneração, observada 

no dispositivo desta Lei.  

Todo recurso aplicado na educação possibilita o 

instrumento de desenvolvimento social de qualquer sociedade 

e que deve ser implementada como política de Estado de forma 

articulada entre Níveis, Etapas e Modalidades em sintonia com 

os marcos legais e ordenamentos jurídicos e que expresse a 

efetivação do direito social, de cidadania e de liberdade pessoal 

com qualidade para todos.  

Em se tratando de financiamento da educação, tome-se 

como base o grau de desenvolvimento socioeconômico do país, 

ou seja, a sua riqueza, o Produto Interno Bruto (PIB); 

distribuição da renda que incide na formação dos extratos 

sociais; composição e incidência dos impostos sobre a 

população; acesso da sociedade aos bens públicos e privados; 

índices de alfabetização e de bem-estar social dentre outros. 

É importante a comparação do percentual do PIB gasto 

em Educação em relação a vários países, mas é fundamental 

considerar que um país pode ter um alto PIB, mas poucas 

crianças e adolescentes em idade escolar, por exemplo, no caso 

do Brasil que tem um PIB per capita muito inferior ao 

verificado nos países da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), e um alto percentual da 
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população em idade escolar, com um alto percentual de 

estudantes que são de famílias com poucos anos de estudo e 

sendo a Educação um investimento. E, isto, requer 

naturalmente do Brasil, maior investimento, apropriando, por 

exemplo, uma parcela maior do PIB, para a educação.  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, surge 

uma nova proposta de financiamento da educação em que 

definiram no seu art. 60 do ADCT (Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias), que todo poder público, 

incluindo o governo federal, deveria destinar pelo menos 50% 

de seus gastos constitucionais, de receita vinculada a impostos, 

para eliminação do analfabetismo e universalização do Ensino 

Fundamental nos dez anos após a sua promulgação. Entretanto, 

o que efetivamente ocorre, é que os Estados e municípios têm 

de destinar no mínimo 25% das receitas de impostos 

arrecadados com tributos para a Educação.  

Os números são capazes de explicar algumas situações 

que os gestores públicos fazem questão de ignorar, e sempre 

classificando os problemas como uma “herança maldita”, mas, 

não tomam as medidas cabíveis para buscar a solução dos 

problemas. 

Em 1996, o Congresso Nacional promulgou a Emenda 

Constitucional nº.14/96 criando o FUNDEF — Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério, que foi regulamentado pela Lei 9.424/96. Esse 

Fundo sucumbiu parte dos recursos já vinculados pelo Art. 212 

da CF de 1988, destinando-os especificamente para 

universalização do Ensino Fundamental — a etapa obrigatória 

da Educação Básica — e ainda definiu o percentual mínimo 

exclusivo para pagamento dos Profissionais do Magistério do 

Ensino Fundamental em efetivo exercício. 
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Em 19 de dezembro de 2006, o mecanismo de fundo foi 

ampliado com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 53, 

que criou o FUNDEB — Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, em substituição ao FUNDEF e com 

semelhanças no que tange à natureza, organização e 

funcionamento, entrando em vigor em janeiro de 2007, tendo 

sua regulamentação através da Medida Provisória 339, de 28 de 

dezembro de 2006, convertida na Lei 11.494, de 20 de junho de 

2007. Sua implantação se deu de forma gradual, alcançando a 

plenitude em 2009, quando o Fundo passou a funcionar com 

todo o universo de alunos da Educação Básica pública 

presencial e os percentuais de receitas que o compõem, 

alcançando o patamar de 20% de contribuição. O mecanismo 

de redistribuição de recursos por número de alunos nas redes de 

ensino e de complementação da União aos fundos de cada 

Unidade Federativa é semelhante ao do FUNDEF. 

Esperava-se que, com o advento do FUNDEB, o Estado 

retomasse uma política consistente de diálogo com os 

Municípios buscando um sistema de colaboração que garantisse 

o tratamento das etapas e modalidades de ensino com o devido 

equilíbrio na busca de que se cumprisse o papel constitucional 

atribuído a cada ente, no entanto, constatou-se que, no período 

2007 (início do FUNDEB) a 2014, houve um total descompasso 

no tratamento das responsabilidades de competência, em 

especial do Estado. 

O termo gestão se define como um processo político-

administrativo que objetiva a garantia do movimento coletivo de 

participação e decisões. É uma forma de gerir uma instituição escolar 

de maneira que possibilite a participação, transparência e democracia, 

assim como acontece nas chamadas “Escolas Democráticas”. 
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Nesse contexto, a gestão democrática deve envolver a escola 

como um todo, incluindo a comunidade escolar na busca de um 

objetivo comum. No entanto, sabe-se que na própria instituição, 

muitas vezes, há movimentos contra um trabalho democrático, com 

pessoas que ainda primam por uma direção centralizada, um trabalho 

individualizado. E isso acontece com maior frequência do que se 

pode imaginar, indo na contramão dos dispositivos constitucionais. 

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 205 e 206, 

descentralizou o poder concentrado na União, Estados e Distrito 

Federal para os Municípios, atribuindo responsabilidades e dando-

lhes liberdade de criação e organização de seus sistemas de ensino em 

regime de colaboração (BRASIL, 1988). A possibilidade de 

desvincular o saber do poder, no plano escolar, residia na criação de 

estruturas horizontais em que professores, alunos e funcionários 

formem uma comunidade real. Nessa linha de raciocínio, a Lei nº. 

9.394/96, em seus artigos 14 e 15, estabeleceu a gestão democrática 

nas escolas. Assim, há de se compreender que com a prática 

participativa, é possível superar o exercício do poder individual e de 

referência e promover a construção do poder da competência, tendo-

se uma educação mais justa, com a participação de todos os 

envolvidos no processo educativo. Cabe à escola e comunidade 

convocar e mobilizar a sociedade civil, e órgãos da educação, a 

participar da vida da escola para, quando necessário, interferir para 

fazer cumprir as metas estatuídas pelo plano: Municipal/Estadual, 

fiscalizar e sugerir melhorias para a consecução de uma educação de 

qualidade, que atenda os anseios da sociedade.   
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