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A leitura do mundo precede a leitura
da palavra, daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir da continuidade da leitura
daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção
das relações entre o texto e o contexto .
Paulo Freire
Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor.
Paulo Freire

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam.
50.ed. São Paulo: Cortez, 2009.
1

Apresentação

7

Apresentação

Papo de porta de sala e
início de aula

Cláudio, aluno de licenciatura: Aqui é a sala de Estrufunc?
Márcia, aluna de outra licenciatura: Infelizmente.
Cláudio: Dizem que essa aula é um pé no saco.
Márcia: Por isso empurrei até agora para puxá-la. Uns dizem
que o professor só faz a gente decorar lei; outros dizem que
o professor também acha que a matéria não serve para nada
e não dá nada mesmo.
Márcia: A gente não poderia pedir para o professor dispensar da aula para poder estudar o que interessa?
(Chega o professor)
Professor Sócrates (depois de se apresentar): O conteúdo
programático desta matéria vai nos levar a uma viagem pelo
direito à educação básica no Brasil, um direito negado ao
povo brasileiro por quase quatro séculos de escravidão e outras
décadas de mentalidade escravocrata, que deram continuidade
ao desprezo que se nutria pelas pessoas mais pobres, chamadas apenas para produzir, mas não para saber. No final do
século XX, especialmente na Constituição de 1988, o direito
à educação básica de qualidade foi garantido e depois
foi estentido, por uma emenda contitucional, em 2009,
como dever do Estado e obrigação do cidadão dos 4
aos 17 anos. É um direito, portanto, que já está garantido,
mas que exige muita luta para ser efetivado, principalmente
nos dias atuais, neste querido país, em que uma onda fascista
e saudosista dos tempos da escravidão quer negar o direito à
educação e à cultura. E só se luta por aquilo que se conhece. O
esquema, pois, é o seguinte:
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E, em 2019, acrescentamos:

É preciso lutar para efetivar o direito conquistado e lutar muito mais para não perder os direitos já garantidos, principalemente os DIREITOS FUNDAMENTAIS (direitos individuais e
sociais). É preciso, portanto, conhecer não só a história das
conquistas e as próprias conquistas em si, mas também os
instrumentos para garantir que elas não sejam negadas a nós
e a todo o povo.
Há três vias para garantir as conquistas: administrativa,
política e judicial.

Como se pode visualizar pelo diagrama de Venn, essas três vias
cruzam-se, dialeticamente, com a realidade concreta. Partem da
realidade e voltam para a mesma realidade, modificada. Como
diria Paulo Freire, partem da leitura do mundo para transformar a realidade. Por isso, vocês deverão ficar atentos e
fazer pesquisas em escolas e no cotidiano da educação básica.
É claro que isso será explicado passo a passo durante o curso,
e vocês também deverão estudar bastante, pois a participação
deverá ser muito ativa.
É necessário conhecer a educação básica nos seus aspectos
históricos, econômicos, políticos, sociológicos, antropológicos,
culturais, administrativos, legais etc. Vamos estudar o direito à
educação e o direito educacional sob todos esses aspectos.Vamos estudar a estrutura e o funcionamento de nossos sis9
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temas de ensino federal, estaduais (também do Distrito Federal) e municipais, à luz da Conferência Nacional de Educação
(CONAE) e do novo Plano Nacional de Educação2. Para
podermos tomar consciência dos direitos à educação, precisamos estudá-los na Constituição Federal (CF), na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na Lei
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em outras leis, nos Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de Educação, nas Diretrizes Curriculares,
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, na BNCC e outros
tantos documentos3.
Mas vamos ler também as críticas bem fundamentadas às políticas de Estado e aos projetos de Governo para a educação
básica no Brasil. Uma boa teoria é como uma boa lanterna
para a leitura da realidade. Sem teoria não se faz ciência. A
teoria é o bisturi da realidade.
A teoria sem a realidade é fantasia; a realidade sem a teoria
é o caos.
(A essa altura, Cláudio e Márcia, que se entreolhavam surpresos, pensavam
em pedir dispensa da disciplina e não da aula, pois viram que a coisa seria
séria demais. Sócrates distribuiu o programa que havia postado no Moodle e já começou a trabalhar com os estudantes. Na linguagem estudantil,
perceberam que a matéria não seria “coxa”).

Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005, promulgada em 25 de junho de 2014.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm.
Acesso
em: 10 dez. 2019.
3
A partir de 2019 instalou-se no Brasil um movimento para restringir o direito à
educação, principalmente para aqueles que sempre foram marginalizados, como os
afrodescendentes, os indígenas e todos os pobres deste país.
2
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Toda ciência começa com a
destruição de preconceitos.
Francis Bacon
A ciência não se faz com base em FAKE NEWS4.
Bravo, Júlio Medaglia! No dia 5 de janeiro de 2014, quando eu
escrevia parte deste livro e estava encantado em ver como, na Constituição, nas Leis, Pareceres e Diretrizes, todos os problemas da Educação
Básica estavam resolvidos. No mais belo dos paraísos chamado Pindorama, também conhecido como Brasil, abençoado por Deus e bonito por
natureza, eu assistia ao especial do grande maestro, na TV Cultura, e
entendi tudo:
Nosso artista maestro-tropicália, Júlio Medaglia, que trabalhara na
Alemanha, ao voltar para o Brasil, gentilmente, brasilicamente, convidara
a Orquestra Filarmônica de Berlim:
- Passem lá em casa para tomar uma caipirinha!
Pois é, alemão acredita na palavra, e a leva a sério. Cara, é preciso
explicar para os alemães que aqui no Brasil é tudo diferente! Quando
você pergunta “como vai?”, não é para explicar, pelo amor de Deus!
Quando se diz “aparece lá em casa a qualquer hora”, não é para aparecer
à meia-noite, aliás, não é para aparecer nunca! Quando se diz “se precisar
de alguma coisa, é só ligar”, não ligue no dia seguinte para pedir dinheiro
emprestado, não, mesmo que você precise. É só um jeito de falar e encerrar conversa fiada.
Pois é, o Júlio, mesmo muito experiente, não sabia disso. E, quando
esteve no Brasil, toda a Orquestra Filarmônica de Berlim “apareceu” na sua
Esta epígrafe foi uma forma que encontrei de “atualizar” a filosofia da ciência de
Francis Bacon.
4
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casa para tomar uma caipirinha. Ele precisou organizar duas sessões, abrilhantadas por Altamiro Carrilho, e tudo durou até as cinco da madrugada.
A que conclusão eu cheguei? Quando as elites aprovam a Constituição, as Leis etc., sabem que estão dizendo para os brasileiros: “como
vai, apareça a qualquer hora...”. Não é de verdade. É apenas retórica. Não
é para valer. Ninguém vai cobrar. Ninguém vai se lembrar. É apenas por
educação. Por etiqueta.
Bravo e, mais uma vez, obrigado Júlio Medaglia. Agora vou virar
Alemão. Vou aparecer. Vou cobrar. Quero minha caipirinha. E não me
venham com história de “reserva do possível”, de “Constituição Programática”. Se não era para valer, por que colocaram na Constituição? Se
não cabia todo mundo na sua casa, por que você convidou a Orquestra
inteira para tomar caipirinha? Divida em duas, três turmas, vire-se, mas
dê conta do recado, meu irmão!
Se não for respeitado o direito à educação de qualidade
para todos, seja um manifestante, protestante; quer dizer, participe dos protestos você também. E, além disso, organize-se,
envolva-se com a educação, pois ela também é responsabilidade da sociedade.Vista-se de verde e amarelo e diga: minha bandeira jamais será a dos Estados Unidos, nem o símbolo de meu
país será um arremedo da Estátua da Liberdade. Seja patriota
de verdade, proteste contra a entrega gratuita do país para os
colonizadores contemporâneos.
Os princípios, que chamamos aqui de tábuas da lei, e os dados
gerais servem de ponto de partida para o estudo da Estrutura e do
Funcionamento da Educação Básica Brasileira. É o que veremos nas próximas duas páginas desta apresentação.
Os dados gerais nos dão a noção da realidade, pelo menos no
sentido quantitativo; os princípios indicam o caminho de interpretação
de todas as normas da educação brasileira.
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As Tábuas da Lei da Educação Brasileira
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 206. 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 o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos
das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade;
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da
educação escolar pública, nos termos de lei federal5.

Nada disso foi revogado até esta data (10/12/2019), quando faço a revisão deste
livro. E precisamos ficar de olhos abertos e lutar para que esses princípios não
sejam negados.
5
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Dados da Educação Básica Brasileira em 20186
Essa tabela de dados da Educação Básica, no início do livro, auxilia-nos na reflexão e nos debates a respeito da importância e dos rumos
da educação no Brasil. Quem acompanha as estatísticas da educação
básica brasileira, há anos nota que o número total de matrículas é decrescente, devido, sobretudo, à diminuição da natalidade. No entanto, se
a Educação Infantil e o Ensino Médio tivessem se universalizado, e se a
inclusão já fosse totalmente respeitada, de acordo com as exigências da
lei, esses números deveriam ter crescido, pelo menos por alguns anos,
até atingir toda essa população em idade escolar.

Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2019. Todos pela Educação e Moderna: São Paulo,
2019, p. 8. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/302.
pdf: Acesso em: 10 dez. 2019.
6
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Quando eu comecei a dar esta disciplina,em 2002,eram 54.716.609
matriculados na educação básica. Em 2010, eram 51,5 milhões na
educação básica; em 2018, esse número caiu para 48,4 milhões. Vejam
o quadro acima, no Anuário Brasileiro da Educação Básica – 2019,
publicado pela Editora Moderna, organizado por Todos pela Educação,
daqui por diante mencionado apenas como “Anuário”.
Num corte de tempo maior, vejam a evolução das matrículas na
Educação Básica no Brasil:

16
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Graficamente, para melhor efeito visual, a evolução das matrículas
ficou assim:

Neste livro, portanto, estudamos um campo que atinge, diretamente, quase cinquenta milhões de alunos brasileiros, mais alguns milhões de
professores e outros profissionais da educação. Diante desses dados, É
PRECISO LEVAR A SÉRIO A EDUCAÇÃO. Não é tarefa para amadores
dar palpite em educação. Não se criminaliza aqueles que, mesmo desvalorizados, dedicam-se a esta tarefa tão árdua e gratificante.

17

Capítulo 1 – Evolução da Educação Básica no Brasil

CAPÍTULO

1

Evolução da Educação Básica
no Brasil: lenta demais...
Antigamente a escola era boa!?

1. Situação-problema: um papo quase bizarro
		 Ano de 2019, mês de outubro. Maria e Tereza, na escola,
com os filhos, durante reunião de pais e mestres, conversam:
Maria – Nós vemos essas crianças nas escolas de hoje e ficamos com
saudades. Antigamente as escolas eram boas. Hoje, por exemplo,
os estudantes do ensino médio não sabem nem tabuada. E história,
então? Eu perguntei para meu filho quem havia descoberto o Brasil,
e ele não sabia! Também havia disciplina, respeito quase religioso pela
figura do professor e do diretor da escola. Hoje não! Alunos batem
nos professores. Quando o filho tirava uma nota baixa, a mãe lhe perguntava: que nota é essa, meu filho? Hoje a mãe ameaça o professor: foi
essa nota que você deu para o meu filho? E tem mais: havia patriotismo,
nós cantávamos o Hino Nacional no pátio da escola, toda semana 7. O
ensino decaiu muito. Se o problema era o financiamento da educação,
não houve melhoria com a implantação do FUNDEB? No dia 16 de
janeiro (2020) eu vi, na TV, que o PISO SALARIAL do professor, para
2020, com dedicação de 40 horas será de R$ 2.886,24. É verdade isso?8
Só uma perguntinha: essa geração que está afundando o Brasil e entregando nossas
riquezas para o novo imperialismo mundial não é aquela geração que cantava o hino
nacional? O que adiantou?
8
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32666. Acesso em: 21
jan. 2020.
7
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Tereza – Você tem razão. Eu me lembro de que, numa ocasião, só
porque eu estava dando risada numa aula, fiquei no corredor, no horário do recreio, com orelhas de burro na minha cabeça. Nunca mais
perturbei a aula. Foi duro, mas assim a gente aprendia a obedecer.
Maria – Outro problema sério é a vagabundagem das crianças. Nós
começávamos a trabalhar bem cedo. Com sete anos eu já ajudava
meu pai a colher algodão. A dureza da vida era nossa grande escola.
Tereza – Hoje existe a mania de dizer que criança não pode trabalhar! Por que não? Dizem que é um tal de ECA que não permite. Não
sei quem é esse sujeito.
(Passa uma criança especial e a mãe comenta:)
Maria – Essas crianças com defeito [...] deveriam estudar apenas em
escolas especializadas, ou então o governo poderia reunir todos os
deficientes em salas ou escolas separadas dos outros para não atrapalharem nossos filhos que são normais.
Tereza – Enquanto essas crianças deficientes estudam aqui, eu sei de
um vizinho, Paulo, que não arrumou vaga para seu filho de 6 anos em
escola pública e agora não sabe a quem recorrer. A diretora disse que
não adianta reclamar. Não tem espaço para mais ninguém na escola.
Maria – Bárbara, minha amiga, também não encontrou vaga na creche.
O governo não é obrigado a oferecer creche para todas as crianças?
Tereza – Fica um empurra-empurra: uns falam que o problema é do
prefeito, outros dizem que é responsabilidade do governador. Há quem
diga, ainda, que quem toma conta de tudo é o presidente da República.
Ou são os vereadores e deputados? A gente fica perdida.
Acabou a reunião. Lucas e Aline foram entregues para as mães que
voltaram para suas casas com o propósito de buscarem respostas
para tantas indagações9.
Na metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas, conhecida, em inglês pela
sigla PBL (Problem Based Learning), o primeiro passo seria identificar os conhecimentos que precisariam ser mobilizados para tirar essa conversa do senso comum e
continuá-la com mais base, principalmente na história da educação brasileira, com o
conhecimento das políticas públicas em educação e da legislação. Depois, seria elaborada uma síntese provisória dos conhecimentos adquiridos e os estudantes discutiriam
suas conclusões no grupo de aprendizagem, aprofundando os conhecimentos.
9
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2. Havia escolas para o povo na Colônia e no Império?
Vocês concordam com a Maria que antigamente a escola era boa? Já
ouviram muita gente afirmar isso? Certamente sim! Será que um pouco
de história da educação básica brasileira nos autoriza a concordar com
a Maria? Vamos ver.
A primeira universidade Europeia foi fundada em Bolonha, em
1088; a segunda, em Paris, em 1125; e a de Coimbra, Portugal, é de
1290. Na América10, para se ter uma ideia do atraso brasileiro, São Domingos (República Dominicana) criou sua universidade em 1538; no
México, em 1551; São Marcos, em Lima, também em 1551; e São Tomás
de Bogotá, em 1580. A primeira Universidade11 brasileira é a Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934, pela incorporação de instituições de ensino superior já existentes, como a Faculdade de Direito
do Largo São Francisco, a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina, a
Faculdade de Farmácia e Odontologia, o Instituto de Educação (antigo
Instituto Caetano de Campos) e a Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz, de Piracicaba. É uma Universidade Temporã, na expressão
de Luiz Antônio Cunha. O quadro a seguir mostra, portanto, a disparidade entre o apreço dedicado pelos espanhóis à educação superior, e
o desprezo a ela conferido pelos portugueses em relação às suas colônias, segundo sua política de centralização do ensino, principalmente em
Coimbra, para o controle ideológico de suas elites:

Quadro 1

O quadro baseou-se em: ROSSATO, Ricardo. Universidade: nove séculos de história. Passo Fundo: EDIUPF, 1998.
11
Com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, foram implantados aqui, para atender
aos interesses da corte, alguns cursos superiores isolados, mas nenhuma Universidade.
										
		
20
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Em relação à educação básica, a história é ainda mais
trágica. Para nos situarmos, começamos pela periodização feita por
Mattos (1958, p. 25)12 :
I – Período Heroico (1549-1570), desde a chegada dos jesuítas;
II – Período de Organização e Consolidação (1570-1759),
até a expulsão dos jesuítas;
III – Período Pombalino (1759-1827);
IV – Período Monárquico (1827-1889), desde a “primeira
lei de edução”;
V – Período Republicano – primeira fase (1889-1930);
VI – Período Contemporâneo (1930 – até nossos dias).
Considerando que esta terra tinha dono e que havia uma
educação indígena13 há milhares de anos, embora não houvesse
a escola que conhecemos hoje, uma educação formal, escolar, só se
iniciou timidamente, primeiro com algumas experiências dirigidas pelos
frades franciscanos e, depois, de maneira mais organizada, pelos primeiros jesuítas, liderados pelo Padre Manoel da Nóbrega, que chegaram com o primeiro governador geral, Tomé de Souza, em 1549. Logo
depois, em 1553, chegou José de Anchieta, com o segundo governador
geral, Dom Duarte da Costa. É o período heroico dos primeiros contatos com os indígenas em que são fundados os colégios para a catequese e
para as escolas das primeiras letras. Até a expulsão dos jesuítas, em 1759,
a preocupação foi a catequese e a consolidação da colonização. Posteriormente, desorganizou-se o pouco que havia de educação formal, restando
aulas régias, isoladas, e formação religiosa em conventos, escolas católicas
e seminários diocesanos para formação de padres, como, por exemplo, o
Seminário de Mariana e o famoso Colégio do Caraça em Minas Gerais.
MATTOS, Luiz Alves. Primórdios da educação no Brasil: o período heroico
(1549-1570). Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora, 1958.
13
Indígenas, povos originários desta terra, que, segundo um presidente do Brasil, “estavam evoluindo e quase se tornando seres humanos iguais a nós...”
12
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Seminário de Mariana – MG – fundado em 1750

Logo após a Proclamação da Independência, a Constituição do
Império de 1824, no seu artigo 179, determina que a instrução primária
será gratuita a todos os cidadãos e que serão criados colégios e universidades nos quais serão ensinados os elementos das ciências, belas-artes e letras.
Logo depois, a Lei de 15 de outubro de 1827 determina, no seu artigo 1º,
que Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverá as escolas de
primeiras letras que forem necessárias. Mas, em 1834, um Ato Adicional à
Constituição do Império passa a responsabilidade da educação primária
para as Províncias. Sem verba, poucas iniciativas alcançam êxito.
No início do período imperial, são criados três colégios que se tornaram famosos: o Liceu Provincial de Pernambucano, fundado em Recife,
pelo governo da Província, em 1825, depois intitulado Ginásio Pernambucano, instalado atualmente na Rua da Aurora, onde estudaram Clarice Lispector,
Ariano Suassuna, Epitácio Pessoa, Celso Furtado, Assis Chateaubriand, entre
outros. Em Natal, fundou-se, em 1834, o Atheneu Norte-Riograndense,
pelo Presidente da Província, sendo, portanto, uma escola da responsabilidade
da Província do Rio Grande do Norte. E o Colégio Pedro II, fundado em
1837, no Rio de Janeiro, por onde passaram personalidades da história brasileira,
como Álvares de Azevedo, Dias Gomes, Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca,
Manuel Bandeira, entre muitos outros14. Foram pouquíssimas as iniciativas de
criação de escolas, às quais tinham acesso apenas uma reduzida elite brasileira.
Mais informações sobre o Colégio Pedro II estão disponíveis em: https://pt.wikipedia.
org/wiki/Col%C3%A9gio_Pedro_II. Acesso em: 10 jan. 2020.
14
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3. O Império dos analfabetos e os grupos escolares
da República
Como resultado desse descaso quase total pela educação do povo,
segundo a primeira coleta censitária feita no Brasil, em 1872, 83% dos
brasileiros eram analfabetos. Um país escravocrata, monocultor,
agrícola, não precisava de escolas para o povo.
Só com a Proclamação da República, em 1889, é que o Brasil
se preocupa com uma educação básica pública, e, mesmo assim,
para formar partes de suas elites, mais preocupadas com distinção
social que as letras e os diplomas conferiam aos seus nobres decadentes e à burguesia nascente, do que com a produção de riquezas para
todo o país. Era a reforma republicana da educação que construía belos colégios, projetados por arquitetos famosos.

Grupo Escolar do Brás – 1896 – Projeto de Ramos de Azevedo

Eram escolas na cidade, para poucos, enquanto a grande população do campo ainda era totalmente esquecida e os pobres da cidade
continuavam abandonados.
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Em 1950, quase metade da população brasileira era
analfabeta e pouquíssimos brasileiros conseguiam frequentar
o ensino superior.
Nem sequer havia espaço para alunos especiais: seu destino era
o mais cruel abandono e ostracismo social. Algumas poucas instituições
beneficentes, apenas em grandes centros, atendiam pouquíssimas pessoas
com deficiência que necessitavam de escola. As famílias, muitas vezes,
tinham vergonha de expor seus filhos com alguma deficiência. O sol não
tinha nascido para todos15 .
Só a partir de 1950 é que a escola de ensino fundamental (antigos grupo
primário e ginasial) se massificou, e foram erguidas escolas para os filhos dos
trabalhadores da cidade e dos trabalhadores do campo que acabavam de migrar
para as regiões urbanas. Já não eram aqueles prédios belíssimos, glamurosos,
do início da República, mas construções mais pobres, sem aquele tratamento
estético, erguidos com blocos de concreto e cobertos com telhas de cimento
amianto. Afinal, eram escolas para os filhos dos trabalhadores, ou, como diz
Saviani, para os filhos dos outros.
Chegamos ao final do século XX com um Ensino Fundamental de 8
anos praticamente massificado e um ensino médio que ainda não atingiu a
todos os brasileiros. Em 2000, no ensino superior estavam matriculados cerca
de 12% dos jovens em idade universitária16.
Voltamos àquele papo quase bizarro do início deste capitulo e
fazemos algumas perguntas:

Utilizei esta expressão para homenagear o professor Hilário Domingues Neto, que,
desde 2007, coordena, anualmente, no Centro Universitário Central Paulista (UNICEP
– São Carlos - SP), um evento de conscientização e de respeito à pessoa com deficiência, com o título O SOL NASCEU PARA TODOS.
16
A partir de 2003, os governos populares triplicaram esse número de matrículas,
numa política de inclusão jamais vista no Brasil.
15
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1.
2.
3.
4.
5.

Quando a escola foi boa?
Para quem a escola foi boa?
Para quantos a escola foi boa?
Para que a escola foi boa?
O que é uma escola boa?

4. Das “escolas de primeiras letras” à “educação
básica”
Grupo escolar, ginásio, 1º grau, clássico, magistério etc. São
muitos termos para se referir ao mesmo nível de educação em
épocas diferentes. Vamos colocar os termos no lugar e no tempo,
desde a Constituição Outorgada por Pedro I, em 1824, no início
do Império. Não vou me referir ao Ensino Superior, por não ser
objeto dos estudos deste livro. Eis os nomes atribuídos a cada
nível de escolaridade da educação básica, no Brasil, ao longo de
sua história:

Em 1961, é aprovada a Lei 4.024, primeira Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Por isso, daqui por diante, mostraremos com mais detalhes:
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O ENSINO Básico, na Lei 4.024 de 1961, divide-se em:

O pré-primário estendia-se até os sete anos, e apenas o primário
era obrigatório. Como havia falta de vagas, era necessário um exame
de admissão (vestibulinho) para o ingresso no ginásio17. O colegial foi
oferecido também nas modalidades clássico, com um currículo mais
centrado em humanidades, e científico, com ênfase nas ciências físicas,
químicas, biológicas, matemáticas etc. Cada um preparava para um dos
ramos da universidade. A escola Normal preparava professores para o
pré-primário e para o primário. E no nível colegial, havia outros cursos
técnicos, como o de contabilidade (provavelmente o mais procurado, e
que recebia o apoio do comércio, nas chamadas Escolas de Comércio18),
enfermagem etc.
O primário, somado ao ginásio, correspondia ao atual ensino fundamental, e o colegial ao ensino médio.
Na Constituição de 1967, durante a Ditadura Militar, o ensino
passa a ser obrigatório e gratuito dos 7 aos 14 anos.
A educação na Lei 5.69219 de 1971: Reforma do Ensino de
Iº e IIº Graus.
Saudosistas que são favoráveis à exclusão dos mais pobres da escola gostariam de
ver o retorno desse exame de admissão.
18
No apêndice a este capítulo há referências sobre as importantes Escolas de Comércio, em nível médio, que formaram muitos brasileiros.
19
Ao contrário do que muitos afirmam, de maneira equivocada, inclusive em textos
oficiais, a Lei 5.692/71 não é LDB; é apenas uma lei de Reforma do Ensino de 1º e 2º
graus: ela não trata de educação infantil, ensino superior, pós-graduação etc. Portanto,
NÃO É LDB.
17
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Nessa Lei, o ENSINO divide-se em dois níveis:

O primeiro grau iniciava-se aos sete anos e correspondia ao atual
ensino fundamental, e o segundo grau, ao ensino médio.
Agora, quando seu pai falar “quando eu estava no 2º grau...”, você já
sabe que ele estava no ensino médio; quando seu avô disser que paquerava sua avó no ginasial, era lá pela 7ª, 8ª série do ensino fundamental. Você
já pode começar a conversar com eles sobre a escola. Eu também vou
indicar, na bibliografia, uns livros de história da escola para você. Sobre a
organização da educação, nos dias de hoje, nós teremos vários capítulos
nesse livro.
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Leitura complementar: Crônica de um menino de calças curtas
Eram oito horas da manhã, pontualmente, de uma segunda-feira, quando
um menino de calças curtas e camisa branca, cosidas pelas mãos de sua mãe que
fizera um dos famosos Cursos de Corte e Costura Singer, destinados a formar donas
de casa prendadas, subia em fila, com um misto de orgulho e expectativa, as
escadas daquela instituição que seria sua casa por quatro anos. Na sua inocência,
ele imaginava que havia vagas para todas as crianças e que todas elas estavam
matriculadas na escola.
Entrando na última sala, próxima ao pátio, com janelas voltadas para a
Avenida 15 de Novembro, sentando-se numa carteira dupla de madeira, ele lia o
cabeçalho já escrito na lousa pela dona Babi: Grupo Escolar José Inocêncio da Costa.
Em Matão, 27 de fevereiro de 1961. Primeira série A. Sim, ele lia, porque, embora não
tendo cursado o pré-primário, coisa muito rara na época, ele já havia percorrido,
com seus irmãos mais velhos, desde a lição do A de abelha até o Z da zabumba, da
cartilha Caminho Suave20, de Branca Alves de Lima, que nascera em 1911, junto
com o Grupo de Matão, livro companheiro de cerca de quarenta milhões de
crianças, desde sua primeira edição, em 1948, até a década de 1990, quando o
MEC o retirou da lista dos livros didáticos, em favor do construtivismo.

Ao contrário do que leigos pensam, não é o retorno à cartilha Caminho
Suave que vai resolver o problema da educação. Há muitas variáveis. O processo e os métodos de alfabetização avançaram muito, e para melhor. A segunda cartilha genuinamente brasileira, de autoria de Benedita Stahl Sodré
(natural de Ribeirão Bonito-SP, foi professora primária que lecionou também
na Escola Paulino Carlos, em São Carlos- SP) é a Cartilha Sodré (publicada pela primeira vez em 1940, em São Paulo) auxiliar na alfabetização por
imagens de milhões de brasileiros. A alfabetização por imagens é eficaz, mas
não suficiente. O mundo da alfabetização de hoje é muito mais complexo.
20
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Ele nem imaginava que poucas crianças tinham o privilégio de estudar num
“Grupo Escolar”, público, e que a quase universalização do ensino fundamental
só aconteceria no final do século XX, nem podia saber que aquela Instituição,
em particular, fora fruto de uma Reforma Republicana da Educação, cujo prédio
fizera parte de um projeto assinado por José Van Humbeeck para onze escolas distribuídas entre os municípios de Brotas, Cachoeira Paulista, Descalvado, Igarapava, Lençóis, Matão, Piraju, São Bento de Sapucaí, São João da Bocaina, São Pedro
e Tambaú. Sua construção, intacta até hoje, foi tombada pelo CONDEPHAAT,
em sete de agosto de 2002.
Naquele dia, Joãozinho não sabia também que entrava para uma instituição
que completava cinquenta anos na história da educação de Matão, e jamais poderia
imaginar que, no centenário (2011), ofereceria um livro em sua homenagem.

A instituição aguarda o estudo de um historiador da educação para se somar
aos outros que vêm sendo realizados, por exemplo, por Paolo Nosella e Ester
Buffa, na cidade de São Carlos.
A capa deste livro destaca o Grupo Escolar em que estudou João Virgílio, hoje
professor no Departamento de Educação da UFSCar, com 42 anos de experiência
no ensino superior, 28 deles no ensino do direito e 18 anos nas disciplinas
pedagógicas das licenciaturas, e que elaborou este livro de Estrutura e Funcionamento
da Educação Básica, junto com Maria Cristina, com o único objetivo de facilitar e
melhorar o processo de ensino e aprendizagem na graduação.
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Além da compilação da legislação, o autor elaborou quadros sinóticos da
história, estrutura e funcionamento da educação brasileira. Este livro é dedicado
a todos aqueles que lutam, na teoria e na prática, por uma educação de qualidade,
socialmente referenciada.

APÊNDICE 1
Escolas de Comércio em Nível Médio no Brasil
O ensino da teoria e das práticas de comércio, no Brasil, iniciou-se com
a chegada da Família Real, em 1808, ano em que foi criada uma cadeira de Aula
Pública de Ciências Econômicas, no Rio de Janeiro, e, depois, pelo Alvará de 15 de
julho de 1809, foram criadas as Aulas de Comércio.
No início do período republicano, em 1902, foram fundadas duas instituições de ensino comercial: a Escola Prática de Comércio de São Paulo, que,
em 1907, (passou a se chamar Escola de Comércio Álvares Penteado e a oferecer
também curso superior, a partir de 1908), e a Academia de Comércio do Rio
de Janeiro, cujos currículos serviram de inspiração e modelo para as famosas
Escolas de Comércio, pelo interior do Brasil. As Escolas de Comércio tornaram-se modelos para o Ensino Técnico no Brasil.

Fontes para o Estudo:
História da educação contábil: abordagem sobre a Escola de Comércio Conselheiro
Orlando – Aracaju/Sergipe (1923-1944). Luciana Matos dos Santos Figueiredo
Barreto; Ilka Miglio de Mesquita; Helena Maria Fagundes dos Santos Braz. Disponível em: https://eventos.set.edu.br/index.php/enfope/article/view/2289. Acesso
em: 20 dez. 2019.
Evolução do ensino de contabilidade no Brasil: uma análise histórica. Ivam Ricardo
Peleias; Glauco Peres da Silva; João Bosco Segreti; Amanda Russo Chirotto.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rcf/v18nspe/a03v18sp.pdf. Acesso
em: 20 dez. 2019.
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Apêndice 2
Capa da Cartilha Sodré
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Apêndice 3
Escolas religiosas no Brasil: católicas e protestantes
Além dos franciscanos, jesuítas e oratorianos, presentes na escolarização desde os tempos coloniais, muitas outras congregações religiosas, masculinas e femininas, católicas e protestantes, desempenharam
(e desempenham) importante papel na educação brasileira. Citando
algumas significativas para a educação básica brasileira:
1. Membros da Ordem de São Bento, fundada no século VI, os
Beneditinos chegaram ao Brasil já no século XVI, criando
mosteiros e, posteriormente, as escolas de educação básica,
nas principais capitais brasileiras.
2. Pela Congregação fundada por São Felipe Nery, que, sob a
inspiração de “O verdadeiro método de estudar” de Luiz António de Verney (1713-1792), fizeram oposição à educação
escolástica jesuítica, os Oratorianos, chegaram no Brasil na
metade do século XVII, fundando missões, e um colégio, no
Recife, o Santa Madre de Deus.
3. Pela Sociedade de São Francisco de Salles, fundada por São
João Bosco, no final do século XIX, os Salesianos chegaram
em Niterói, no Brasil, em 1883, fundando, a partir de então,
numerosos colégios, sob a inspiração da pedagogia do amor
ou sistema educativo preventivo, de seu fundador.
4. Missionários da Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria, fundada em 1849, por Santo Antônio Maria Claret, os Claretianos chegaram ao Brasil em 1896, fundando
numerosos colégios a partir de então.
5. Irmãos de uma Congregação fundada, em 1817, por São Marcelino Champagnat, que reescreveu o “Guia das Escolas Cristãs”, os Maristas chegaram ao Brasil em 1897, abrindo, desde
então, numerosas instituições escolares.
6. Pelo Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, Congregação
fundada por São João Batista de La Salle (1651-1719), na Fran32
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ça, no final do século XVII (1684), com finalidade educacional,
os Lassalistas chegaram ao Brasil em 1907, e instituíram escolas sob a inspiração do “Guia das Escolas Cristãs”, obra de
seu fundador. Em São Carlos há o Colégio Diocesano La Salle,
fundado pela Diocese, em 1923, para formação masculina, e
doado aos Lassalistas em 1957, cuja obra continua até os dias
de hoje, como escola mista.
7. Membros de uma Congregação fundada em 1648, pelo padre jesuíta Jean Pierre Medaille, as Irmãs de São José de
Chamberry criaram o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, para a educação feminina, em Itu, em 1859.
8. A Congregação das Religiosas de Nossa Senhora de
Sion, fundada em 1843, criou o Colégio Nossa Senhora de
Sion, em São Paulo, em 1901, para, inicialmente, educar as
filhas das elites paulistanas.
9. Freiras da Congregação das Religiosas do Santíssimo Sacramento, fundada em 1715, pelo missionário Pierre Vigne, as
Sacramentinas chegaram ao Brasil em 1903 e fundaram
diversos colégios, inclusive aqui na Cidade de São Carlos,
em 1905, para a educação das meninas, sendo atualmente
uma escola mista.
10. Os Presbiterianos iniciam suas atividades no Brasil, em
1870, quando o casal de missionários Chamberlain chega
a São Paulo. O nome “Mackenzie” se deve à homenagem a
um advogado americano, John Theron Mackenzie, que fez a
doação para que se construísse uma escola de engenharia
no Brasil.
11. Metodistas, são protestantes que chegam ao Brasil na segunda metade do século XIX, fundando, em 1880, em Piracicaba o Colégio Newman, precursor do Colégio Piracicabano, hoje UNIMEP.
12. Luteranos, denominação religiosa cristã fundada por Martinho Lutero, inicia seus trabalhos educacionais no Brasil, em
1899, sendo mais presente no sul do Brasil.
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CAPÍTULO 20
Para onde vai a educação escolar brasileira?

A lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, PNE277, estabeleceu as seguintes diretrizes, baseadas na Constituição Federal e na LDB:
Art. 1º É aprovado o Plano Nacional de Educação
- PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar
da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com
vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da
Constituição Federal.
Lei 13.005 - PNE

Art. 2º São diretrizes do PNE:
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;

Veja material do MEC para conhecer melhor as 20 metas do PNE. Disponível
em: http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf. Acesso em:
20 maio 2016.
277
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Lei 13.005 - PNE

VII - promoção humanística, científica, cultural e
tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em educação como proporção
do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com
padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade
socioambiental.

É da competência do Fórum Nacional de Educação acompanhar a execução do PNE, o cumprimento das 20 metas e a articulação
das Conferências de Educação para sua revisão e elaboração do Plano
Nacional de Educação subsequente (art. 6º). O artigo 7º da lei insiste
no fortalecimento do regime de colaboração entre União, Estados,
Distrito Federal e Municípios para o alcance das metas e implementação
das estratégias do PNE.
1. As 20 metas do PNE278
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na préescola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar
a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final
da vigência deste PNE.
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos
para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que
pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.
As 20 metas e estratégias podem ser consultadas no seguinte endereço: http://
www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-anexopl.p df. Acesso em: 20 maio 2016.
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Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda
a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do
período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular
de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do
3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação
básica.
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem
de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18
(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12
(doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25%
36
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(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média
entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com
15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco
décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento)
a taxa de analfabetismo funcional.
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional
técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo
menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação
superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33%
(trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte
e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para,
pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no
segmento público.
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo
exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%
(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e
cinco por cento) doutores.
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na
pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de
60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de
vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art.
61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos
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os professores e as professoras da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta
por cento) dos professores da educação básica, até o último ano
de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais
da educação básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das
redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento
médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente,
até o final do sexto ano de vigência deste PNE.
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de
planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e
superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de
Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal,
nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico da União para tanto.
Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública
de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do
Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência
desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB
ao final do decênio279.

Essa meta é um grande problema, pois NÃO DEFINE A FONTE DOS RECURSOS, de onde virão claramente os 10%. Assim não funciona, pois não é possível
fazer a cobrança.
279
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2.

Metas e estratégias com prazo para 2016, e que ainda
não foram atendidas280:

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a
oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final
da vigência deste PNE.
De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), 76.42% das
crianças de até 3 anos e 11.66% das crianças entre 4 e 5 anos estavam
fora da escola.
Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para
toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o
final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Segundo os dados do Censo Demográfico (IBGE), em 2010, 16,7%
dos adolescentes entre 15 e 17 anos estavam fora da escola.
Estratégia - 7.21: Estabelecimento de parâmetros mínimos de
qualidade dos serviços da educação básica.
Meta 18: Definição e implementação de Planos de Carreira
para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos
os sistemas de ensino, tomando como referência o piso salarial nacional
profissional para os profissionais da educação básica.
Meta 19: Efetivação da gestão democrática da educação no
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União para tanto.
Estratégia - 20.6: Implementação do Custo Aluno-Qualidade inicial –
CAQi e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente
reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade – CAQ.
Ver material completo no Material da Semana de Ação Mundial pela Educação,
disponível em: http://semanadeacaomundial.org/2016/materiais/. Acesso em: 20 de
maio 2016.
280

39

Capítulo 20 – Para onde vai a educação escolar brasileira?

Estratégia - 20.9: Regulamentar o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração entre União, Estados e Municípios
com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e
efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no
combate às desigualdades educacionais regionais, com especial atenção
às regiões Norte e Nordeste.
3. Lei de Responsabilidade Educacional
Só a sociedade organizada em Fóruns, Associações de Professores,
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, em Conselhos etc., é que
pode exigir o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional
de Educação.
Mas, só se garantirá mesmo a efetividade de uma norma, se a ela
estiver vinculada uma sanção. Para isso, necessita-se a aprovação da Lei
de Responsabilidade Educacional281.
Para que se tenha mais clareza sobre o impacto que teria a aprovação dessa lei, vejam o que diz o Projeto. Depois de listar as responsabilidades em relação à educação, listam-se as sanções, caso os resultados
não sejam atingidos e as metas não sejam alcançadas:

PL 7420/2006

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei
caracteriza-se como:
I – crime de responsabilidade por violação patente
contra o exercício de direitos individuais e sociais,
nos termos do art. 7º, número 9, da Lei nº 1.079, de
10 de abril de 1950;
II – infração político-administrativa por deixar de
defender direitos e interesses do Município, nos

O Projeto de Lei 7420/2006 já tramita há uma década, mas parece não haver
muita urgência para sua aprovação. Confira no endereço: http://www2.camara.leg.
br/ atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-74 20-06-lei-de-responsabilidade-ducacional/documentos/ outros-documentos/pl-7420-2006. Acesso em: 24 maio 2016.
281
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termos do art. 4º, VIII, do Decreto-lei nº 201, de 27
de fevereiro de 1967;
III – ato de improbidade administrativa,
especialmente nos termos do art. 11, II, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992.
PL 7420/2006

Parágrafo único. Na hipótese de infrações sujeitas
a penalidades de multa ou com prazo definido,
os valores e prazos serão aplicados em dobro em
relação ao estabelecido na respectiva legislação.
Art. 5º O descumprimento do disposto nesta
Lei ensejará a suspensão das transferências
voluntárias da União ao Estado ou ao Município,
relativas à manutenção e desenvolvimento do
ensino e aos programas suplementares referidos
no art. 212 da Constituição Federal, incluídas
suas extensões a outras etapas da educação básica,
enquanto perdurarem as irregularidades.

4. Acompanhamento da Sociedade: Conselhos
Por fim, a sociedade precisa assumir as rédeas em suas mãos, assumindo uma intensa e democrática participação nos Conselhos:
Artigo 9º
§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho
Nacional de Educação, com funções normativas e de
supervisão e atividade permanente, criado por lei.

LBD

Conselho Nacional de Educação, criado pela Lei 9.131, de 24 de
novembro de 1995282.
Texto disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9131.htm. Acesso em: 20 maio 2016.
282
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Os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação estão previstos
nas suas respectivas legislações.
A LDB prevê, no inciso II, do Artigo 14, que a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes é
uma forma de participação na gestão democrática da educação.
Na UFSCar, há um grupo de pesquisadores que participa do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares,
do Ministério da Educação, e que já coordenou vários cursos e publicou diversos trabalhos para os conselheiros, sempre na perspectiva da
gestão democrática da escola pública. Dizem suas organizadoras, na
apresentação de uma das obras:
Este livro é fruto de um esforço coletivo no sentido de compreender
o desafio de democratização da escola, que tem como um dos seus
princípios básicos o acolhimento da diversidade, abrangendo os
campos cultural, étnico, de gênero e de necessidades especiais
e tendo como protagonista o conselho escolar – espaço e tempo
privilegiados desse processo283.

5. Diversidade de gênero
É importante falar sobre o respeito à diversidade, principalmente
a diversidade de gênero, pois, na discussão dos Planos de Educação,
houve uma onda reacionária no Brasil todo, capitaneada principalmente
pelos religiosos, para retirar as referências, mesmo que suaves, ao respeito a essa diversidade. Organizou-se uma verdadeira cruzada contra
um único item do plano, como se fosse o plano todo. Fez-se desse tema
o grande cavalo de batalha. Eu era presidente do Conselho Municipal de
Educação de São Carlos, quando o Plano Municipal precisou se adequar
ao PNE, e enfrentei essa luta inglória, pois o próprio poder Executivo
retirou do Plano por nós aprovado, por pressão dos religiosos, a referência ao “respeito à diversidade de gênero”. Tentamos discutir e reinLUIZ, Maria Cecília; NASCENTE, Renata Maria. Conselho escolar e diversidade.
São Carlos: EdUFSCar, 2013, p. 13.
283
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troduzir o tema na Sessão da Câmara, que aprovaria o Plano, mas fomos
impedidos, “por questões regimentais”. No dia da discussão e aprovação
do Plano Municipal de Educação, o recinto da Câmara estava lotado de
pastores evangélicos. Esse era o único item de preocupação.
Seria melhor que estivesse no Plano Municipal de Educação, mas
não absolutamente necessário, pois a questão da diversidade de gênero
já está presente na Constituição, na legislação federal e em convenções
internacionais das quais o Brasil é signatário284.
Vejamos:
1. O inciso III do artigo 1º da Constituição põe a “dignidade da
pessoa humana” como um dos fundamentos da República.
Ninguém, portanto, pode ser desrespeitado.
2. Em praticamente todas as Diretrizes Curriculares da Educação Básica está presente a exigência do respeito à diversidade
de gênero.
3. O inciso VI do artigo 18 da Lei da Inclusão (Lei 13.146/2015),
determina o “respeito à especificidade, à identidade de gênero
e à orientação sexual da pessoa com deficiência”. É óbvio que
aquilo que a lei diz a respeito da pessoa com deficiência se
aplica aos outros alunos. Trata-se de Lei Federal, promulgada
no ano de 2015. Portanto, quem fizer uma política afirmativa de respeito à orientação sexual e à identidade
de gênero está legalmente respaldado e não depende
da benção dos pastores (nem precisa temer sua maldição).
4. O artigo 11 do Pacto de São José da Costa Rica285, do qual
o Brasil é signatário, diz que “Ninguém pode ser objeto de
ingerência arbitrária ou abusiva em sua vida privada, na de
sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência,
nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Toda
O Estado Brasileiro é laico, e, portanto, as religiões não podem pautar, unilateralmente, as diretrizes curriculares. Esses desvios serão corrigidos democraticamente. É preciso organização e luta.
285
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/
and678-92.pdf. Acesso em: 20 maio 2016.
284
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pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas.”.
Às vezes é bom conhecer um pouco o direito para não interpretar papéis ridículos na sociedade, como aconteceu em muitas Câmaras
Municipais, na aprovação dos Planos Municipais de Educação. Declaro,
com toda segurança, pois, aos diretores de escola e aos professores que
todas as políticas afirmativas de respeito a todas286 às diversidades têm
respaldo legal.
Muito interativo, importante para as aulas e para o vídeo
OPNE – OBSERVATÓRIO DO PNE
Disponível em: https://www.observatoriodopne.org.br/
A “Campanha Nacional pelo Direito à Educação” acompanha o ritmo
de implantação das metas do PNE, pela página “De olho nos Planos”.
Disponível em: http://www.deolhonosplanos.org.br/
Pode-se buscar nessa página, material para o debate, dentre outros,
de um tema que foi muito polêmico na tramitação dos Planos de
Educação, desde o Nacional, até os Municipais, que é a “Questão de
Gênero”. Para isso acesse:
http://www.deolhonosplanos.org.br/genero-e-educacao/

5.

PARA REFLETIR E DEBATER: dois projetos de educação...

Com a devida licença do autor, publico, para provocar um debate,
no final deste livro, uma postagem que o professor da Faculdade de Educação da UNICAMP, César Nunes, fez em sua página do Facebook, no
dia 25 de junho de 2016, 2º aniversário do PNE:

Exceto aquelas que atentem contra a ordem pública ou a integridade física do
outro, como a apologia ao nazismo ou à tortura, por exemplo.
286
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César Nunes
Há dois nichos políticos, sociais e epistemológicos, diversos entre si,
que fundamentam as recentes políticas públicas na área de educação.
Um, centrado na hegemonia neoliberal dos anos 1990 que se materializou em dois instrumentos matriciais: a Lei 9394/1996 (LDBEN) e
o 1° PNE do milênio (Lei 10.172/2001, de 09/01/2001) nos estertores do Governo FHC (argh!!) Este nicho tem um acento empresarial,
uma concepção tecnicista e avaliativista, uma ideologia dos resultados, uma indução por bonificação e uma atuação parafrásica, de cima
para baixo. O conceito central deste nicho é o ramerrão “competências e habilidades” extorquido de Ph. Perrenoud e sua obra. A este
nicho estão ligados Palácios, Calegari, Costin, Chico Soares, M.Helena
Guimarães, Guiomar N de Mello, para falar dos cardeais!
Outro nicho é o 2° PNE do milênio, homologado sem cortes e vetos
pela Presidenta Dilma em 25/06/2014, a Lei 13.005/2014 que definiu
a pauta da Educação até 2024. Este nicho nasceu do avanço das lutas
e das forças sociais, no MEC e nos órgãos de classe, foi responsável
pela criação da SECADI, da política de Educação Integral, dos novos
direitos sociais, das Diretrizes Curriculares Nacionais, do “Mais Educação”, de 10% do PIB para a Educação e tudo o mais. Este nicho
está centrado no protagonismo dos novos sujeitos sociais (a criança,
a mulher, o negro, o índio, a pessoa deficiente, o grupo LGBTT, os
jovens, os idosos, o Plano Nacional de Direitos Humanos, o Meio Ambiente etc.). A educação foi definida como direito subjetivo e social.
A inspiração do nicho é “Humanização e Cidadania”. Direito a estar
na escola (universalização do acesso), direito a aprender na escola
(universalização da Cultura, do conhecimento, da arte, da Cidadania!)
Este é o cenário do PNE que me inspira!
Disponível em: https://www.facebook.com/cesarnunesprof?fref=ts.
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Apêndice 1. Evolução dos números do IDEB e Metas287
O INEP publicou um quadro com os números observados até o
ano de 2017288 e as metas até o ano de 2021. Observa-se que, conforme
se avança no nível de educação, os resultados são piores. Há muito que
fazer ainda.

Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 3 fev. 2020.
Os resultados do IDEB aplicado em 2019 serão publicados até dezembro de
2020.
287
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