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Introdução

Cleomar manhas
Assessora Política do Inesc

O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), em parceria com o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), aproveitando o mo-

mento de tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE) no Congresso 

Nacional, organizou a publicação “Quanto Custa Universalizar o Direito 

à Educação?”. A publicação representa um esforço de tais entidades no 

sentido de dialogar acerca dos diversos temas relativos à educação, desde 

a educação infantil até a educação superior, passando pela educação de jo-

vens e adultos, pela alfabetização e pelo financiamento da educação. 

Ao lançarmos o questionamento acerca do custo de universalizar o 

direito à educação, o fazemos com base na metodologia Orçamento e Di-

reitos, formulada pelo Inesc, que parte do pressuposto que o orçamento 

público deve alocar suficiente (o máximo de recursos disponíveis para a 

promoção dos direitos) e  de forma progressiva para a realização dos direi-

tos, conforme expresso no compromisso assumido pelo Estado brasileiro 

quando da ratificação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC), em 1992. Além disso, o financiamento das 

políticas públicas deve se basear na justiça tributária, evitando o aprofunda-

mento das desigualdades sociais na arrecadação e fazendo a redistribuição 

de renda do ponto de vista da arrecadação tributária. 

A propósito do que o professor Alípio Casali afirmou em seu artigo, 

quando lhe perguntamos “quanto custa universalizar o direito à educação?” 

– questionamento que, aliás, viria a “cair como uma luva” para o título do 

livro –, não estamos nos referindo nesta publicação apenas aos custos finan-

ceiros, até porque, de acordo com Casali, a acepção de origem de “custo” 

nem é econômica, mas antes cultural, ou seja, o que nos é “custoso” ou 
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quanto de esforço temos de empregar para conseguir algo. Esta é a proposta 

aqui fundamentada. 

Em 2010, terminou a vigência do primeiro Plano Nacional de Educação 

(PNE), na acepção trazida pela Constituição de 1988 e pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996. De acordo com este marco 

legal, cabe à União a elaboração do PNE em colaboração com os estados, o 

Distrito Federal e os municípios. 

O Plano Nacional de Educação, apesar de ter sido pensado pela pri-

meira vez em 1932, por um grupo de intelectuais, em documento intitulado 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação”, só foi formalizado a partir da 

promulgação da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional. Apesar disso, mesmo após a aprovação da Carta Magna de 

1988 e da LDBEN, o Poder Executivo só apresentou o PNE ao Congresso 

pela primeira vez em 1998, tendo sido aprovado em 2000, com vigência para 

a década 2001-2010. O segundo PNE, que analisamos aqui, foi apresentado 

ao Legislativo no final de 2010 e, provavelmente, será aprovado apenas no 

final de 2011. 

O PNE oferecido para os próximos dez anos possui originalmente 20 

metas e 170 estratégias. No entanto, falta, em várias metas e estratégias, 

o estabelecimento de etapas de realização do proposto, o que dificulta o 

monitoramento e a avaliação de sua execução por parte da sociedade. Já 

percebemos, com relação ao PNE anterior, que um planejamento que não 

prevê seu monitoramento e sua avaliação impede que os governos e a socie-

dade visualizem o quanto se conseguiu avançar no percurso, para que sejam 

previstas metas futuras mais realistas e voltadas às necessidades do País. 

Além disso, de acordo com Daniel Cara e Luiz Araújo, no artigo “O finan-

ciamento da educação no PNE II”, o projeto não estabeleceu responsabilidades 

específicas aos diferentes entes federados e, portanto, deixa de atender ao disposi-

tivo constitucional, cujo texto é explícito ao estabelecer que o PNE tem a função 

de “[...] articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração”.

Inúmeras instituições se mobilizam com vistas a melhorar o projeto e 

transformá-lo em um documento exequível e, de acordo com as priorida-

des, estão buscando incorporar ao documento importantes mecanismos de 

controle social. 
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Os/as diversos/as intelectuais, profissionais da educação e ativistas que 

se reuniram e contribuíram com sua experiência e seus estudos para a edição 

desta publicação, com o intuito de apresentar suas ideias e fazer uma reflexão 

sobre o estado da arte da educação, têm em comum o desejo de que esta polí-

tica realize sua vocação, ou seja, contribua para a construção da justiça social 

e para um desenvolvimento nacional com equidade. E que as desigualdades 

de renda, territoriais, geracionais e raciais transformem-se em elementos his-

tóricos de um passado recente. 

Nos últimos tempos, mais precisamente a partir da Constituição de 

1988, a política de educação brasileira sofreu grandes avanços. A educação 

fundamental está praticamente universalizada. Hoje, temos apenas 2% de 

crianças em idade escolar fora das salas de aula. A forma de organização do 

financiamento, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), foi funda-

mental para que isso ocorresse. 

No entanto, o Fundef contribuiu, indiretamente, para que a educação 

infantil e o ensino médio não tivessem o mesmo desenvolvimento, pois os 

entes federados (a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios) não 

investiram da mesma forma nas etapas que seriam de sua responsabilidade, 

visto que a maior parte dos recursos era direcionada ao fundo da educação 

fundamental.

Com isso, percebeu-se que seria necessário investir em toda a educação 

básica e não apenas no ensino fundamental. Substituiu-se, desta forma, o 

Fundef pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), com o acréscimo 

dessas duas etapas de ensino e das modalidades: educação de jovens e adultos 

(EJA), educação especial, educação profissional e educação indígena. 

Além disso, o ensino superior foi ampliado, com programas como o 

Prouni, oferecendo vagas para estudantes com baixa renda em universida-

des particulares, e o Reuni, ampliando os câmpus existentes e interiorizando 

novas universidades, aumentando significativamente o alcance da formação 

tanto na graduação quanto na pós-graduação. A educação profissionalizante 

tanto em nível médio quanto superior também cresceu, com a ampliação das 

escolas técnicas e dos institutos de educação superior. 



8 Cleomar Manhas

Os avanços são inegáveis; no entanto, ainda há um longo caminho a 

ser trilhado para a redução do tamanho da dívida social, visto que o pro-

cesso educacional, como um todo, está distante de ser universalizado e de 

contribuir para a redução das desigualdades. O Brasil é um dos países mais 

desiguais do mundo, embora tenha atingido bons níveis de desenvolvimento 

e seja considerado, ao lado de países como China e Índia, a grande promessa, 

não para um futuro distante, mas para “logo ali depois da curva”. 

Hoje, temos o 5° maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, mas, en-

tre os vinte países com maior PIB, somos o 18° em desigualdade e, na lista geral 

dos países, somos o 73° em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), atrás 

de vários vizinhos sul-americanos, como Chile, Argentina, Uruguai e Peru. Tal 

constatação nos faz crer que nosso modelo de desenvolvimento precisa ser re-

visto e que a educação é um direito humano que nos permite acessar os demais 

direitos e reduzir as desigualdades que afetam diretamente nosso IDH. 

De acordo com Carbonari, em seu artigo “Política de Direitos Humanos 

e Política de Educação: Análise de interdições e ausências com base na pro-

posta do PNE”, o modelo de desenvolvimento multiplicador de desigualdades 

e de pobreza – que vitimiza em maior escala a população negra, as mulheres, 

a população jovem e outros grupos mais vulneráveis – acaba transformando 

a diversidade em diferenciação negativa. Para o autor, uma das formas de 

se combater a violência e a violação constante de direitos seria a incorpora-

ção dos direitos humanos como componente transversal a todas as políticas 

(principalmente a educação), de maneira que eles não fossem encarados de 

forma restrita, como acontece hoje, quando somente se reconhece as políticas 

específicas, voltadas para segmentos sociais excluídos.

Ainda de acordo com Carbonari, a grande importância de se formar 

sujeitos em direitos humanos ou de se inserir a perspectiva dos direitos 

humanos na educação é a possibilidade de formar sujeitos sustentáveis que 

promovam a sustentabilidade em sentido amplo. É formar para que tais 

atores sociais possam participar, “aparecer” e “dizer” para o que vieram. Ou 

seja, para que cada pessoa possa e deva se expressar de forma livre e com 

condições adequadas para tal, levando em consideração que a participação 

é conteúdo fundamental para a efetivação dos direitos humanos e, portanto, 

faz parte de uma educação ética. 
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Ao que parece, precisamos exercer o direito à participação para que 

possamos cobrar a intersetorialidade das políticas e a sua realização plena 

como direito. Neste tocante, a política de educação, particularmente, é o ca-

minho para a efetivação da participação, da busca por todos os direitos, de 

uma formação que permita o controle social adequado e eficaz, da realização 

de todos e todas como sujeitos de direitos, para que, de acordo com Carbo-

nari, não busquem apenas os direitos individualmente, mas lutem por eles 

coletivamente.

Então, com a intenção de fazer a diferença no debate acerca da Políti-

ca Nacional de Educação, a presente publicação agrupa artigos de pessoas 

diversas, que são referências em suas respectivas áreas e ativistas por uma 

educação de qualidade, inclusiva, promotora de equidade e que tenha os di-

reitos humanos como referência para a formação em seus diversos níveis, da 

creche à pós-graduação.

Como abertura da publicação está o artigo “O que é educação de qua-

lidade?”, do professor Alípio Casali, que apresenta uma reflexão filosófica 

acerca dos princípios basilares de uma educação de qualidade. Ele faz uma 

análise histórica sobre as diversas acepções da qualidade e sua aplicação es-

pecífica na área da educação. Por fim, ele conclui que “uma educação, assim 

concebida, pode produzir sujeitos capazes de reconhecer seus direitos e res-

peitar os direitos e a cultura do outro”. Ou seja, “sujeitos [...] capazes de se 

reconhecer como unidades da humanidade”, em escolas constituídas como 

“oficinas da humanidade”.

Em seguida, temos o já citado artigo de Paulo Carbonari, que dialoga 

acerca da necessidade de se pensar em educação tendo como horizonte os di-

reitos humanos, para formar pessoas que respeitem a diversidade e estejam em 

harmonia com o espaço onde vivem e convivem. Segundo suas palavras, “fazer 

a luta por direitos humanos é renovar o compromisso de fazer da educação e 

de todas as iniciativas educacionais (em todos os níveis, modalidades, sistemas 

e espaços) mediações privilegiadas para a vivência dos direitos humanos”. 

O tema do financiamento, por ser fundamental à execução da po-

lítica, é transversal aos demais temas trabalhados nesta publicação. O 

também já citado artigo de Daniel Cara e Luiz Araújo faz uma crítica à 

forma e ao conteúdo do projeto apresentado pelo Executivo ao Congresso 
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Nacional, sem metas intermediárias e mecanismos de monitoramento e 

transparência para a gestão da política. Além disso, o projeto apresen-

ta uma proposta de financiamento subdimensionada, que não permitirá, 

caso tal item não seja alterado, que se alcance o que está escrito no texto 

do projeto, que em muitos aspectos já está aquém do necessário. Os au-

tores afirmam que um financiamento adequado é pressuposto da política, 

que a boa gestão é um princípio e que a referência para esta adequação 

é o índice Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), criado pela Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação.

Ainda com base nos direitos humanos e no enfrentamento às desigual-

dades, com um conteúdo que aborda todas as suas faces perversas (ou seja, 

de renda, regionais, étnicas/raciais, entre outras), temos o artigo de Alberto 

Damasceno e Émina Santos: “O novo PNE, a Amazônia e o desafio da educa-

ção como direito humano”. Em seu texto são demonstradas as diversas caras 

das desigualdades, tendo como foco a desigualdade regional, que afeta os di-

ferentes estados que compõem a chamada Amazônia Legal. Seu conteúdo nos 

permite perceber que um plano pensado em Brasília, voltado para o Brasil 

como um todo, como se este todo fosse igual, não contempla e nem favorece o 

desenvolvimento de lugares tão particulares, porém gigantes e diversos, como 

a Região Amazônica.

Os direitos à educação infantil, à creche e à pré-escola são pouco aces-

síveis à população de baixa renda. As informações acerca desta etapa de 

escolarização muitas vezes chegam até o seu público-alvo como se tais direi-

tos fossem uma concessão do Estado, ou pior, no caso das creches, como se 

fossem um componente da assistência social. Embora tenhamos conseguido 

trazê-los para o âmbito da educação, estes direitos ainda não são de fato 

considerados como tal. De acordo com Marisa Vasconcelos Ferreira, em seu 

artigo “Educação infantil: a falsa dicotomia quantidade vs. qualidade”, “na 

educação infantil, a questão do acesso se mostra, no mínimo, alarmante, es-

pecialmente se tomarmos o segmento creche como exemplo”.

A educação infantil também é abordada pelo Comitê Diretivo do Mo-

vimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib), que defende uma 

educação infantil “pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social”. 

Além disso, para o Mieib, a educação infantil, em suas modalidades creche 
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e pré-escola, “deve ser oferecida em espaços adequados, institucionais, não 

domésticos, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social”.

Já Cristiana Almeida Magela Costa, diretora de escola pública no Distri-

to Federal, nos traz o rosto da realidade e do cotidiano da escola, discutindo 

conosco o que é qualidade na prática das instituições, mostrando-nos como 

fazer a diferença face a uma realidade muitas vezes adversa. De acordo com 

seu ponto de vista, “um dos principais desafios atuais de nossas escolas é fazer 

que crianças e adolescentes permaneçam nelas e consigam concluir os níveis 

de ensino em idade adequada, assegurando seus direitos educativos”. 

Isabel Amorim, jovem participante do projeto “Onda: Adolescentes em 

Movimento pelos Direitos”, desenvolvido pelo Inesc em escolas públicas de 

Brasília, em parceria com a coordenadora do projeto, a educadora Márcia 

Acioli, escreveu o artigo “Educação de qualidade: escolas para o encanta-

mento”. Elas listam várias questões relevantes como contribuições para 

tornar a escola um espaço realmente educador, democrático, agregador e 

inclusivo. Por fim, elas concluem dizendo que “a escola não é fábrica de mão 

de obra [...] não é depósito de gente [...] é construção permanente da identi-

dade [...] na perspectiva da cidadania [...] é cultura”, como “ato de cultivar”. 

A professora Maria Margarida Machado mostra o desafio enorme apre-

sentado à Educação de Jovens e Adultos (EJA), considerando que o projeto 

que apresenta o PNE não altera a lógica equivocada com que essa modalida-

de é vista. Ou seja, com focalização etária, apenas como correção de fluxo ou 

atendimento fora da faixa etária, com certificação aligeirada, que não possibi-

lita a verdadeira inclusão dos/as estudantes e o vencimento do analfabetismo 

funcional. Segundo a autora do artigo, o projeto sequer identifica os sujeitos 

demandantes de EJA, uma vez que não há diagnóstico. 

Uma publicação acerca da educação – com a qual se pretende ampliar 

o diálogo sobre a importância de se ter uma educação cujo escopo inclua os 

direitos humanos como princípio – não poderia deixar de falar sobre “a atu-

alidade do pensamento de Paulo Freire no contexto educacional brasileiro”, 

tema abordado por Pedro Pontual. O conteúdo deste artigo amplia o nosso 

olhar para além dos “muros da escola”, para os espaços de convivência, de 

maneira que possamos contribuir para a construção de cidades educadoras. 
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O Movimento de Educação de Base (MEB), ligado à Conferência Nacio-

nal dos Bispos do Brasil (CNBB), por intermédio do padre Virgílio Uchôa, nos 

traz o relato da metodologia de alfabetização do MEB, juntando os preceitos 

da educação de jovens e adultos com a educação popular e os princípios de 

emancipação dos sujeitos de direitos, unindo as pontas de nossa publicação. 
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o que é educação de qualidade?

alípio Casali

preliminares

O exame do tema “qualidade da educação”, como é o intento da pre-

sente publicação, pretende contribuir para o debate acerca do novo Plano 

Nacional de Educação, tendo como parâmetro principal a afirmação da edu-

cação de qualidade como um direito universal, especialmente na educação 

básica. A pergunta-título da coletânea (“quanto custa universalizar o direito 

à educação?”) de imediato traz à pauta a noção de “custo”. Os leitores mais 

acostumados à linguagem econômica dominante poderão, diante dessa per-

gunta, enquadrar sua atenção imediatamente no tema do financiamento da 

educação. Não seria a primeira vez em que tal reducionismo empobreceria o 

debate sobre temas importantes. Uma das explicações para tal empobrecimen-

to está relacionada ao esquecimento histórico de que a noção originária de 

“custo” nem é econômica, e sim, antes, subjetiva e cultural: refere-se ao “esfor-

ço empregado para se obter algo”. A palavra “custo” deriva do verbo latino 

constare, que é também a origem etimológica de “constância”, semanticamen-

te associada também a “perseverança”. Todo esforço constante e perseverante 

é sinal de compromisso com o objetivo que se almeja, pois ninguém se esforça 

em prol do que não valoriza. Já nos encontramos, assim, situados no campo da 

qualidade, e o nosso tema já se apresenta associado a compromisso.

De partida temos uma questão, talvez a maior do nosso tema. Os custos 

econômicos são facilmente mensuráveis; mas os custos intangíveis, em que 

medida o serão? A noção de valor requer, então, uma elucidação preliminar. 

Convém atentar para a distinção entre valores intrínsecos e valores instrumen-

tais (ROLSTON III, 2003). A recente preocupação do empresariado nacional 

com a elevação das taxas de escolaridade dos trabalhadores, assim como com 

a elevação da qualidade de sua educação, manifesta o seu reconhecimento, 
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ainda que tardio, do valor econômico da educação (SCHULTZ, 1971). Mas o 

valor econômico da educação, para o empresariado, é um valor estritamente 

instrumental: trabalhadores mais bem formados aumentam a probabilida-

de de maior produtividade e rendimento dos negócios. De nossa parte, em 

contraste, sem menosprezar o valor instrumental da educação, enfatizaremos 

sobretudo seu valor intrínseco: um direito universal (do qual decorrem para 

nós obrigações). 

O tema da qualidade nos remete à questão do valor intrínseco da vida 

humana. Isso exige ser elucidado e deve sê-lo com qualidade. Enfrentaremos 

essa responsabilidade adotando os critérios convencionais do pensamento 

crítico, que resumem o principal dos empreendimentos históricos da filoso-

fia, a saber: de buscar uma abordagem radical (de ir à raiz histórica do que 

se está pensando), uma abordagem universal (de pensar o tema dentro de 

seus parâmetros maximamente abrangentes e, portanto, universalmente vali-

dáveis), uma abordagem rigorosa (coerente, congruente, consequente) e uma 

abordagem prática (que resulte em novas referências, mais consistentes e mais 

críticas, para a ação). Isso significa dar conta da incomum amplitude desse 

conceito, em sua profundidade e sua densidade.

Educação é vital: é difícil a sobrevivência e impossível o desenvolvimento 

da vida sem educação. É a educação que garante uma certa qualidade à vida. A 

recíproca é, evidentemente, também verdadeira: qualidade de vida tende a con-

ferir qualidade à educação. Essa pista nos permite elucidar uma boa parte de 

nossa questão: a explicitação das qualidades possíveis da vida pode nos dar um 

bom rol de indicadores de qualidade da educação. Não obstante, sabemos, uma 

parte do que possamos considerar qualidade de vida não cabe inteiramente em 

indicadores objetivos e materiais: é intangível. Qualidade da educação tam-

bém: em parte é intangível. Não se mede, não se controla; entretanto, é factível. 

Não se deve confundir o factível com o controlável. Há muitas experiências na 

vida que são factíveis, mesmo não sendo mensuráveis, tangíveis, controláveis. 

A intangibilidade da qualidade traz o risco de esvaziar o discurso acerca da 

qualidade, alegando-se a “impossibilidade de resolver definitivamente a ques-

tão”. É fato: é impossível resolver definitivamente essa questão, porque ela é 

interminável. Mas assim também são a ciência, a arte, a sabedoria, o amor, o 

desenvolvimento dos talentos etc. e nem por isso deixamos de almejá-los.
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o conceito de qualidade

Falar de qualidade implica o risco de se entrar numa retórica exacer-

bada, pelo fato de que o melhor dela nunca pode ser dito de modo direto e 

objetivo: ela costuma estar justamente no que mais escapa da objetividade e 

da materialidade. Sua intangibilidade exige contornos, linguagem metafórica, 

sinuosidades e insinuações do discurso. No limite, a essência da qualidade 

é, além de intangível, indizível; e isso também explica por que o tema não 

se esgota jamais. Cada formulação apresentada restará insatisfatória, e este 

presente texto que agora escrevo tampouco escapará dessa contingência. 

Entretanto, seguiremos pronunciando essa palavra, como seguiremos pro-

nunciando a existência humana, a arte, o desejo, sem que seja possível seu 

esgotamento semântico.

A longa e larga tradição filosófica nos ensina que seria equivocado 

afirmar a existência de conflito entre quantidade e qualidade. Ao contrário, 

ambas dimensões se implicam reciprocamente, constituindo uma distorção 

ontológica a sua separação. O senso comum, na cultura moderna (cultura 

do mercado, da acumulação material, do hiperconsumo), tende a sobrevalo-

rizar a quantidade. O filósofo Kant foi irônico diante dessa cultura, quando 

afirmou: “Dê a um homem tudo o que ele deseja, e ele, apesar disso, naquele 

mesmo momento, sentirá que esse tudo não é tudo”. Nossa pergunta é: o que 

há além de toda a quantidade? Temos a noção clara de que quantidade refere-

-se à extensão e a qualidade refere-se ao modo. E mais: não há qualidade sem 

quantidade, nem vice-versa. Cotidianamente lidamos com ambos os concei-

tos e, quase sempre, de modo articulado: de tudo o que é bom (qualidade) 

desejamos mais (quantidade) e melhor (qualidade). No campo da educação, 

particularmente, ambos os conceitos são indissociáveis, mas a quantidade é, 

ela própria, sempre, parte da substância da qualidade, porque a educação é 

um direito universal, que deve ser estendido (extensão = quantidade) a to-

dos. O filósofo italiano Antonio Gramsci demarcou com notável clareza essa 

questão: “Dado que não pode existir quantidade sem qualidade e qualidade 

sem quantidade (economia sem cultura, atividade prática sem inteligência e 

vice-versa), toda contraposição dos dois termos é, racionalmente, um contras-

senso” (GRAMSCI, 1978, p. 50). Gramsci concluiu:
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Afirmar, portanto, que se quer trabalhar sobre a quantidade, que se quer 

desenvolver o aspecto “corpóreo” do real, não significa que se pretenda 

esquecer a “qualidade”, mas, ao contrário, que se deseja colocar o pro-

blema qualitativo da maneira mais concreta e realista, isto é, deseja-se 

desenvolver a qualidade pelo único modo no qual tal desenvolvimento 

é controlável e mensurável (GRAMSCI, 1978, p. 50).

Todo educador tem na cabeça algumas referências pelas quais pode afir-

mar o que seja uma “boa educação” e uma “má educação”. As opiniões podem 

variar e se contrapor, mas a possibilidade dessa distinção existe. A distinção 

diz respeito a “qualidades”: qualidade boa, qualidade má. As qualidades dos 

seres, afirmava Aristóteles, são categorias objetivas pelas quais os identifica-

mos, independentemente do valor que essas identificações signifiquem para 

nós. Se isso é mais fácil ser afirmado a respeito das coisas da natureza (o céu é 

azul, esta paisagem é plana etc.), porque podem nos ser indiferentes, o mesmo 

não ocorre com os fatos da cultura, da sociedade, da história. Estes costumam 

dizer respeito aos nossos interesses mais fundamentais (a sobrevivência, a 

convivência, a segurança, o bem-estar, o prazer): aquele líder é um tirano, a 

democracia está sendo ameaçada, falta trabalho, essa religião está enganando 

as pessoas humildes, há insegurança nas ruas, a escola não está funcionando 

etc. Por outro lado, há escolas que podem “funcionar bem” e ainda assim não 

ser consideradas de boa qualidade para nós. Por exemplo, as escolas nazistas 

(ou as organizações da juventude nazista) funcionavam muito bem dentro 

de seus objetivos, mas seus processos e resultados para nós hoje são inacei-

táveis. Isso porque temos como valores sociais, culturais e políticos o Estado 

de direito, a democracia, o respeito à dignidade inerente a todo ser humano, 

a equidade, o valor inviolável da liberdade, entre outros.

As qualidades dos fenômenos sociais, culturais e políticos são o resul-

tado de construções históricas. Por exemplo: reconhecemos, a posteriori, 

os grandes valores que mobilizaram o pensamento crítico e as lutas sociais, 

culturais e políticas da chamada Modernidade, desde o século XVI, aproxi-

madamente, na Europa. Foram eles: a liberdade (hoje a reconhecemos como 

reduzida ao liberalismo), a igualdade (mas hoje a reconhecemos como inca-

paz de ter percebido a equidade), a individualidade (que hoje reconhecemos 

como reduzida ao individualismo), a democracia (que hoje percebemos como 
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era meramente formal) e a propriedade (tida na época como direito “natu-

ral”, mas que hoje reconhecemos como uma construção histórica reduzida ao 

direito de propriedade privada, apenas). Os dispositivos predominantes nos 

processos educacionais encarregados de fazerem a transmissão desses valores 

eram a vigilância e a punição (FOUCAULT, 1987).

O desenvolvimento histórico, em todas as suas dinâmicas (econômica, so-

cial, cultural, política), produziu, desde então, ao longo dos aproximadamente 

cinco séculos da economia de mercado, das políticas liberais, da sociedade bur-

guesa, da cultura moderna, novos problemas e novas demandas de solução. A 

consciência desses problemas e a formulação de novas soluções se fazem pela 

identificação de novos valores, direitos e obrigações emergentes (novas quali-

dades da vida social), que podem ser arrolados aproximadamente em termos 

de: (1) diversidade biológica e sociocultural; (2) dignidade da vida em todas 

as suas formas e manifestações; (3) liberdade, responsabilidade, consequência; 

(4) justiça e equidade: direito pleno da vida para todos; (5) igualdade, diferen-

ça, diversidade; (6) solidariedade intra e intergêneros, idades, etnias, povos, 

grupos de identidade etc.; (7) intersubjetividade, interculturalidade, interna-

cionalidade; (8) direito e função social da propriedade; (9) democracia real, 

representativa e participativa: cidadania plena para todos; (10) sustentabilida-

de: direito das gerações presentes e futuras à vida plena.

Afirmamos que, nos processos educacionais atuais, o principal dis-

positivo apto para fazer a transmissão dessas qualidades sociais, de modo 

construtivo, recriativo e efetivo, superando-se os modos modernos da vi-

gilância e punição, deve ser a afirmação da dignidade pessoal (que gera o 

sentimento de honra, que cumpre e cobra respeito) e da consciência moral e 

cognitiva acerca das responsabilidades comuns.

os equívocos e os ganhos da “Qualidade total”

Sustentar o projeto de uma educação de qualidade, hoje, exige uma 

preliminar desconstrução do mau uso recente desse conceito, que se pro-

cessou no movimento da chamada “Qualidade Total”, cujo epicentro foi a 

economia japonesa, principalmente a partir da década de 1970, que se disse-

minou pelo mundo corporativo com notável rapidez e abrangência, chegando 
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posteriormente à educação. O foco originário era o de uma completa reen-

genharia dos processos de produção, que seriam doravante flexibilizados. O 

primeiro requerimento para a estratégia funcionar era o da qualidade dos 

recursos humanos. A chave era a capacitação da força de trabalho para a 

aquisição de um certo elenco de competências cognitivas e operativas (en-

tendidas como capacidades técnicas focadas), porém flexíveis e adaptáveis. 

Os processos produtivos, monitorados minuciosamente, resultariam em pro-

dutos e serviços de excelência. A qualidade poderia ser considerada total, 

assim sem escrúpulos semânticos, porque, supostamente, uma melhor pro-

dutividade geraria mais competitividade, permitindo mais rentabilidade. O 

novo “clima organizacional” garantiria aos trabalhadores, ademais, o prazer 

de trabalhar. 

Convenhamos que o argumento continha fortes apelos de razoabilida-

de, quando tomado em sua generalidade abstrata. Afinal, a ideia filosófica de 

busca da perfeição, da excelência, mais do que uma ideia apenas metafísica, 

sempre foi um imperativo ético inquestionável. É claro que faltou ao modelo 

japonês colocar a qualidade numa perspectiva da universalidade efetiva. Mas 

isso jamais poderia ter sido postulado pelo mercado, como sabemos histo-

ricamente: aquele era um processo de interesse de uma classe. O agravante 

ideológico da retórica da qualidade estava no desvio da atenção dos estrutu-

ralmente desempregados e miseráveis da humanidade para, em troca, se focar 

nos clientes e consumidores. Era uma questão de interesses, e não de direitos. 

A “era da qualidade” apresentou-se com uma retórica ideologicamente 

tão exaltada como a de Francis Fukuyama ao proclamar “o fim da história e o 

último homem” (1992). Afirmava-se que, por meio dela, os conflitos decorren-

tes do acirramento da competitividade seriam “harmonicamente” resolvidos 

pela solução da Qualidade Total impressa nos processos e produtos: solução 

“limpa” para a guerra dos mercados, que impulsionaria, no limite, uma nova 

etapa no desenvolvimento civilizatório. A retórica do conceito ia mais longe: 

afirmava, conclusivamente, que o resultado dessa “reengenharia” econômica 

seria o alcance da desejada “qualidade de vida”, naturalmente orientada para 

o “mais-consumo”, gerenciada pelo marketing. Por um misto de ingenuidade 

e cinismo, supunha-se que todos os seres humanos pudessem vir a participar 

desse processo. Os programas de Qualidade Total atribuíam-se a si mesmos 
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ares messiânicos. Não é exagero falar que estivemos diante de um gigantesco 

“sequestro” do conceito de qualidade (ASSMANN, 1996, p. 160 e 178). 

Não tardaram a surgir arautos da “qualidade total” no campo da edu-

cação. Sob um discurso irrecusável no seu aspecto formal e abstrato, muitos 

educadores (e não menos, claro, empresários da educação) passaram a defen-

der também uma reengenharia da escola. Pensando a educação a partir da 

mesma lógica do mercado, sustentaram o mote da “pedagogia da qualidade 

total” (RAMOS, 1994). Um marco histórico desse movimento no Brasil foi o 

seminário promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em março de 1992, intitulado Construindo a Pe-

dagogia da Qualidade. Encontro Nacional Indústria-Universidade. A partir 

desse seminário, o referido instituto lançou o Programa Educação pela Qua-

lidade (PEQ), formalizado por um Protocolo de Ação Institucional assinado 

por cerca de 40 instituições, entre elas nada menos do que 14 ministérios, a 

Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República, o Sesi, 

o Senai, a Sudene, a Sudam, a Suframa e a Finep, além de várias instituições 

públicas e entidades, como o Crub, o Sebrae e, inclusive, o Unicef e a Unesco 

(INSTITUTO EUVALDO LODI, 2009:45). Ou seja: era um programa com 

patrocínios oficiais e de relevante peso econômico e político!

É evidente a linha de continuidade existente entre esse programa e a 

clássica Teoria do Capital Humano, dos anos 1960 (SCHULTZ, 1971). Para 

a CNI e o IEL, igualmente, o que sempre esteve (e está) em questão é o valor 

estratégico (instrumental) da qualidade como função de mais competitividade 

e, em consequência, de mais rentabilidade.

Não obstante todas as limitações e vieses ideológicos dos projetos de 

Qualidade Total, é imperativo reconhecer que o movimento colaborou para 

alguns avanços sociais. Quando menos, por exemplo, ajudou a pautar a edu-

cação básica como prioridade das políticas públicas. Não foram poucos os 

líderes empresariais que, ainda que por preocupação com o gargalo da falta 

de mão de obra qualificada para garantir o ritmo de crescimento de seus 

negócios, vieram a público para cobrar dos governos políticas educacionais 

mais efetivas e mais universais. No que se refere ao nível superior de capaci-

tação, as grandes empresas resolveram a demanda do seu modo: instituíram 

suas próprias universidades corporativas. Tudo isso representou, sem dúvida, 
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mais efetividade do direito ao conhecimento. Na medida em que as críticas 

ao conceito de qualidade total se generalizavam, as organizações passaram a 

adotar outro conceito, menos arrogante: o da busca da excelência. Além des-

ses aspectos, uma outra marca desse empreendimento em prol da qualidade 

permaneceu nos mercados, naquelas corporações que, diante da agudez da 

crise ambiental e em ambiente de hipercompetitividade, passaram a investir 

em um padrão de conduta empresarial “mais confiável”, não raro chama-

do de “ética”, supostamente mais comprometido com um desenvolvimento 

sustentável. A crise no mundo corporativo nos anos 2000 impôs uma nova 

agenda ambiental, social e cultural, a qual, desta vez, se não deixou de ser van-

tajosa para as próprias corporações, não tem deixado de atenuar malefícios 

para os trabalhadores, fornecedores, clientes, consumidores, as comunidades 

ao redor e a sociedade em geral. 

O movimento da Qualidade Total logrou imprimir alguns referenciais 

de competências (“qualidades”) pelos quais os trabalhadores passaram a ser 

efetivamente avaliados em seus processos de recrutamento e admissão, as-

sim como posteriormente de ascensão em suas hierarquias profissionais. Por 

isso, ainda que com o viés que registramos, a escola não pode desconhecer 

esses requerimentos de competências estabelecidos pelo mercado, sob pena 

de comprometer um dos resultados indispensáveis do processo escolar, que 

é preparar o indivíduo para o mundo do trabalho, o que implica no mínimo 

não ignorar as demandas do mercado de trabalho, até para poder posicionar-

-se criticamente diante delas.

um marco histórico preliminar: a declaração universal  
dos direitos humanos, da onu (1948)

A construção de parâmetros para o que hoje podemos chamar de qua-

lidade da educação tem no ano de 1948, data de assinatura da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas (ONU), 

um marco histórico. 

A Declaração representou uma tomada de consciência civilizatória das 

nações do mundo, no sentido de se evitar, daí para a frente, a repetição das 

experiências trágicas anteriores do nazi-fascismo e de duas guerras mundiais. 
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Seu valor mais importante, porém, ultrapassa esse sentido de arrependimento 

e de prevenção. Trata-se de um documento cujo vigor está no valor universal 

de suas afirmações, o que o mantém atual e positivamente direcionado para o 

futuro. Sua lógica é a do desenvolvimento da consciência e da responsabilida-

de da humanidade diante dos direitos humanos. Seus interlocutores primários 

são Estados e Governos, mas não se excluem as instituições (religiões, famí-

lias, escolas etc.) e organizações (empresariais e da sociedade civil) do rol de 

seus destinatários. Neste mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direi-

tos Humanos é uma convocação feita também à escola e aos educadores e 

representa um conjunto de referências indispensáveis a isso que chamamos 

educação de qualidade. O seu artigo 1º faz a marcação fundamental de nosso 

tema: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direi-

tos. São dotados de razão e consciência e devem comportar-se fraternalmente 

uns com os outros” (ONU, 1948).

Todos os demais itens e temas da Declaração podem ser considerados 

derivados desse princípio fundamental de todos os direitos: a afirmação da 

liberdade, igualdade, dignidade, razão, consciência e da fraternidade. Uma 

educação que se paute por esses conceitos tem as condições preliminares para 

garantir o principal de uma educação de qualidade. Mas isso requer dar novo 

passo de elucidação nessa trajetória da construção histórica do conceito.

o relatório delors (1996)

No meio da década que precedia o novo milênio, a Unesco constituiu 

uma comissão internacional, coordenada por Jacques Delors, com o fim de 

projetar referências para a educação no século XXI. O relatório final dessa 

comissão, depois de descortinar os “horizontes” da educação no século XXI 

(a complexidade da sociedade mundial, a democracia como imperativo po-

lítico, o desenvolvimento humano como último fim), detém-se na exposição 

dos princípios da educação no novo milênio: os quatro pilares da educação e 

a exigência e o direito de uma educação ao longo de toda a vida. 

A nomeação de quatro pilares é uma insistência na metáfora dos fun-

damentos, de uso universal na literatura pedagógica, epistemológica e ética: 

“aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos, a ser” (DELORS, 2006:89-102).
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O grande passo conceitual dado pelo Relatório Delors, no que se refe-

re ao nosso tema, está no fato de ter superado os reducionismos das visões 

cognitivista, utilitarista, sociopsicologista e moralista da educação, incorpo-

rando o melhor dessas abordagens numa nova perspectiva de integralidade e 

complexidade.

O relatório é enfático ao identificar uma das mais decisivas vulnerabili-

dades da qualidade da educação no século XXI: a qualidade dos professores. 

Identificando o descompasso entre o crescimento da demanda de professores 

e a falta de financiamento, de infraestrutura física e de meios pedagógicos, 

reconhece que estamos diante de uma “profunda degradação das condições 

de trabalho dos professores” (Ibid.:158) e que a solução do problema passa 

pela priorização da melhoria da sua qualidade (Ibid.:157). 

Esse documento, lamentavelmente, não foi valorizado como merecia 

por muitos governos: não foi tomado como referência forte para políticas 

públicas, inclusive por ter sido, antes, atropelado pela literatura pedagógica 

das competências, como desdobramento do movimento da Qualidade Total.

as metas do milênio (2000) e o pacto global (2002), da onu

Outro passo importante na configuração histórica do conceito con-

temporâneo de qualidade foi a Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo, 

convocada pela ONU, em 2000, com forte apelo do carisma de seu secretário-

-geral, o ganense Kofi Annan, que identificou os pontos mais vulneráveis do 

processo de desenvolvimento mundial presente e futuro: a pobreza e as desi-

gualdades. Manejando o conceito de desenvolvimento sustentável e centrada 

nos direitos humanos, a Cúpula definiu os oito Objetivos do Milênio (2000): 

1. Erradicar a pobreza extrema e a fome; 2. Alcançar o ensino fundamental 

universal; 3. Promover a igualdade entre os gêneros e a autonomia da mulher; 

4. Reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde materna; 6. Combater 

o HIV/Aids, a malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade do 

meio ambiente; 8. Criar uma associação mundial para o desenvolvimento 

(ONU, 2000). Os governos que se comprometessem com uma educação de 

qualidade passaram a dispor de novas referências como fundamentos para 

suas políticas.
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Parecia que a ONU tinha suficiente clareza do quanto as políticas públi-

cas encontravam-se fragilizadas diante do crescimento exponencial do poder 

econômico e político das grandes corporações de mercado. Por isso, seu 

secretário-geral, Kofi Annan, convocou pessoalmente, em seguida, a comuni-

dade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, 

de valores fundamentais e internacionalmente aceitáveis nas áreas de direi-

tos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, 

expressos nos 10 princípios do chamado Pacto Global (ONU, 2002). Essa 

iniciativa foi considerada como uma importante inflexão no posicionamento 

da ONU e de seus organismos frente aos novos desafios do desenvolvimen-

to. O impacto desejado dessa inflexão sobre as políticas públicas e sobre o 

mercado era evidente e retraçava um sentido ainda mais concreto para uma 

educação de qualidade. 

a unesco e a educação de qualidade

Em 2007, a Unesco, em sua divisão do Projeto Regional de Educação 

para a América Latina e o Caribe (Prelac), em consonância com o que vi-

nha sendo conceituado nos Objetivos do Milênio (2000) e no Pacto Global 

(2002), elaborou um vigoroso documento de apoio à Segunda Reunião In-

tergovernamental de Ministros de Educação da América Latina e Caribe, 

realizada em Buenos Aires, em março de 2007, tendo como perspectiva a 

questão da qualidade da educação. 

O documento estabelece, inicialmente, algumas premissas para uma 

“educação de qualidade para todos ao longo da vida, na região”: que o cres-

cimento econômico seja um fator-chave que afete o bem-estar das pessoas; 

que se reduzam as desigualdades sociais e se promova a mobilidade social; 

que se combata a discriminação cultural, a exclusão social e se previnam a 

violência e a corrupção; que se promova a maior coesão social e o fortaleci-

mento dos valores democráticos; que se ampliem as opções para se viver com 

dignidade, valorizando-se a diversidade e respeitando-se os direitos humanos 

(UNESCO, OREALC, 2008:11). 

Nos itens subsequentes, o documento demarca algumas das condições 

para essa “educação de qualidade para todos ao longo da vida, na região”. 
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Começa com atenção sobre os indivíduos mais vulneráveis, que se encontram 

em situação de desigualdade no que se refere ao acesso, à continuidade dos 

estudos e aos resultados do aprendizado. Como se pode observar, trata-se de 

uma forte guinada ideológica com relação ao anterior foco sobre o incremento 

da qualidade para os indivíduos já escolarizados, nos projetos da “qualidade 

total”. O documento destaca as novas dimensões em que o tema da qualida-

de da educação deve ser posto: “respeito aos direitos, relevância, pertinência, 

equidade, eficiência e eficácia” (Ibid.: 12). As condições e os critérios para tal 

qualidade vão sendo delineados e explicitados, implicando, entre outros: (a) 

a extensão da educação obrigatória; (b) a gratuidade, de forma a abranger 

também os transportes e a alimentação; (c) a não discriminação por origem 

ou condição, ao mesmo tempo considerando-se os direitos diferenciados e 

garantindo-se os direitos para os indivíduos e os grupos em situação de mais 

vulnerabilidade; (d) a seleção dos processos de aprendizagem mais significati-

vos para os indivíduos e para os grupos sociais e culturais; (e) a pertinência do 

currículo às diferentes capacidades e aos interesses dos indivíduos, para que 

se construam como sujeitos, desenvolvendo sua autonomia, seu autogoverno 

e sua própria identidade; (f) o desenvolvimento do currículo, de modo a se 

alcançar o equilíbrio entre o mundial e o local, o universal e o singular, as de-

mandas do mercado de trabalho e as demandas de desenvolvimento pessoal, 

o comum e o diverso, o disciplinar e o interdisciplinar (Ibid.: 11-14).

A valorização dos docentes, neste processo, é relacionada à “garantia 

do direito à educação”, aos “fatores decisivos que explicam os resultados de 

aprendizagens dos alunos” (Ibid.: 14) e à possibilidade de se “transformar a cul-

tura da instituição escolar” (Ibid.: 15). Para isso, é requerido dos docentes que 

apresentem as “competências profissionais e éticas adequadas”, o que requer 

“programas maciços de capacitação em serviço” (Ibid.). Para isso, igualmente, 

são decisivos três fatores: “um sistema articulado de formação e desenvolvimen-

to profissional permanente; um sistema transparente e motivador de carreira 

profissional e avaliação docente; um sistema adequado de condições trabalhis-

tas e de bem-estar” (Ibid.). Nada disso se consegue sem “políticas públicas de 

Estado, integrais, de caráter sistêmico e intersetoriais” (Ibid.). 

A questão do financiamento da educação culmina o documento, em 

item especial, no qual o Estado é afirmado como o “fiador do direito de 
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todos a uma educação de qualidade” (Ibid.: 15), o que requer, mediante acor-

dos sociais, o incremento do financiamento público da educação, a melhoria na 

eficiência do sistema e a gestão de tais recursos pelo enfoque dos direitos e dos 

marcos regulatórios, de forma que não prejudiquem a flexibilidade (Ibid.: 16). 

a organização mundial da saúde (oms) e a qualidade de vida

O século XX trouxe à História importantes êxitos da ciência e da tecno-

logia, mas igualmente expôs uma série de sintomas da crise civilizacional em 

que a humanidade se meteu. Sigmund Freud não havia visto ainda a ascensão 

do nazismo, nem os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas já detectara, 

em 1929, em sua magistral obra, o “mal-estar na civilização”. A partir dessa 

condição, uma parte do funcionamento essencial dos processos vitais poderia 

vir a ser severamente comprometida, a depender dos rumos a serem tomados 

pela chamada “civilização”. Com efeito, nas últimas décadas do século XX, a 

qualidade da vida humana em geral, não apenas da educação, entrou em es-

tágio de alerta. A OMS passou a associar a preocupação com a “qualidade de 

vida” com o “movimento dentro das ciências humanas e biológicas no sentido 

de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição 

da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida” (ONU / OMS, 2010).

Buscando um instrumento que permitisse uma avaliação da qualidade de 

vida o mais válida possível, internacionalmente, a OMS chegou a um conjunto 

de 100 itens, classificados em seis domínios e em 24 temas, assim distribuídos:

domínio i – Físico: 

1. Dor e desconforto; 2. Energia e fadiga; 3. Sono e repouso.

domínio ii – psicológico: 

4. Sentimentos positivos; 5. Pensar, aprender, memória e concentração; 

6. Autoestima; 7. Imagem corporal e aparência; 8. Sentimentos negativos.

domínio iii – nível de independência: 

9. Mobilidade; 10. Atividades da vida cotidiana; 11. Dependência de 

medicação ou de tratamentos; 12. Capacidade de trabalho. 
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domínio iv – relações sociais: 

13. Relações pessoais; 14. Suporte (apoio) social; 15. Atividade sexual.

domínio v – ambiente:

16. Segurança física e proteção; 17. Ambiente no lar; 18. Recursos 

financeiros; 19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e quali-

dade; 20. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; 

21. Participação em e oportunidades de recreação/lazer; 22. Ambiente 

físico: (poluição/ruído/trânsito/clima); 23. Transporte.

domínio vi – aspectos espirituais/religião/crenças pessoais: 

24. Espiritualidade/religião/crenças pessoais (ONU / OMS, 2011).

É flagrante a abrangência dos temas. Pode parecer impertinente rela-

cionar a qualidade da educação com a qualidade da saúde. Mas o conceito 

convencional de saúde limitado ao biológico há décadas também já não se 

sustenta, e as qualidades descritas nos Domínios II e IV são indicadores dessa 

mudança. Por isso também convém a todo/a educador/a observar as suti-

lezas de algumas das condições de qualidade de vida definidas em diversos 

domínios – tais como: “dor e desconforto”, “energia e fadiga”, “sentimentos 

positivos e negativos”, “relações pessoais”, “suporte (apoio) social”, “am-

biente no lar”, “espiritualidade/religião/crenças pessoais” – e projetá-las sobre 

o ambiente escolar, se quiser ter referências concretas, corporais e saudáveis 

para o que se quer chamar de educação de qualidade.

o Índice de desenvolvimento humano  
e a Felicidade interna bruta

Mas a construção de referências internacionais para a qualidade de 

vida, com consequências sobre o conceito de qualidade na educação, veio 

sendo ainda mais refinada historicamente e chegou aos conceitos do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) e do indicador de Felicidade Interna 

Bruta (FIB). 

Idealizado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, em colabora-

ção com o economista indiano Amartya Sen, e publicado pela primeira vez 
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em 1990, o IDH, a cargo do Programa das Nações Unidas para o Desenvol-

vimento (Pnud), teve como finalidade oferecer um contraponto ao indicador 

estritamente econômico do Produto Interno Bruto (PIB). O IDH leva em conta 

o PIB associado à “longevidade” (esperança de vida ao nascer) da população 

e à “educação” (alfabetização e taxa de matrícula) (ONU / PNUD, 1990). 

Por sua vez, o estranho conceito de Felicidade Interna Bruta (FIB) teve 

origem no Reino de Butão, pequeno país no meio do Himalaia, em 1972. 

Trata-se de uma consideração nova e inteiramente não convencional acerca do 

que seja a completa riqueza de uma sociedade, para além dos indicadores tra-

dicionais do desenvolvimento econômico: os cuidados com o meio ambiente 

e a qualidade de vida das pessoas nos seus aspectos culturais, estéticos, psi-

cossociais, espirituais. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), no seu Fórum Mundial de Istambul, em 2007, adotou 

esse conceito (FIB) com a expectativa de que ele venha a servir de referência 

para políticas públicas. A V Conferência Internacional sobre a FIB aconteceu 

em Foz do Iguaçu (PR), Brasil, em 2009. As nove dimensões do conceito de FIB 

são assim definidas: 1. Bem-estar psicológico; 2. Saúde; 3. Bom uso do tempo; 

4. Vitalidade comunitária; 5. Educação; 6. Cultura; 7. Meio ambiente; 8. Go-

vernança; 9. Padrão de vida (LUSTOSA e MELO, 2010:37-38). Os educadores 

não têm o que estranhar no conceito de felicidade, nem nessas suas dimensões, 

uma vez que há tempos essas referências vêm fazendo parte do discurso pe-

dagógico, mas certamente encontram agora no índice de FIB um importante 

aliado para as reivindicações que apresentam às políticas públicas. 

os dispositivos de avaliação de políticas públicas  
tomados como “indicadores de qualidade”

O desenvolvimento de culturas regulatórias nas políticas sociais, não 

obstante a desregulação generalizada que se observou em processo nas políti-

cas econômicas desde 1989 (Consenso de Washington), produziu nas últimas 

duas décadas alguns importantes avanços, a despeito de seus maus usos: um 

conjunto de dispositivos de avaliação de resultados da educação escolar. A 

retórica desses dispositivos de avaliação internacionais e nacionais (Pisa, 

Enem, Saeb, Encceja, Enade etc.) associa resultados cognitivos e instrucionais 
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(conhecimentos de língua, matemática, ciências, habilidades de leitura, es-

crita, conhecimentos gerais e específicos) à qualidade. Não se trata de uma 

impropriedade, mas tampouco se pode dizer que toda a qualidade possível 

(e, portanto, ética e politicamente obrigatória) da educação esteja contida 

nesse limitado rol de conhecimentos, competências e habilidades apurados e 

medidos por esses dispositivos. Não obstante, tais indicadores cumprem uma 

importante função de referência acerca do grau de desenvolvimento da qua-

lidade da educação. Os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), por exemplo, vêm demonstrando que a qualidade nas escolas privadas 

no Brasil é melhor do que a observada nas escolas públicas, mas ainda é insa-

tisfatória quando comparada com os dados do Pisa acerca da qualidade das 

escolas nos países mais desenvolvidos.

Mais complexo e representativo é o Índice de Desenvolvimento da Edu-

cação Básica (Ideb), instituído pelo Decreto nº 6094/07, o qual, em seu art. 3º, 

estabelece que o Ideb será um indicador de qualidade da educação básica, cal-

culado e divulgado a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados 

com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Saeb, com-

posto pela Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e pela Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). De fato, ao reunir num só 

indicador dois importantes conceitos relacionados à qualidade da educação 

(fluxo de aprovação escolar entre as séries/anos e médias de desempenho nas 

avaliações do Saeb e da Prova Brasil), o Ideb permite diagnosticar e traçar 

metas de desenvolvimento para os sistemas. Apesar de manifestar apenas uma 

parte do que podemos caracterizar como indicadores de qualidade da educa-

ção, o Ideb representa um notável avanço nas políticas públicas em direção a 

uma educação de qualidade.

o conceito de qualidade na Conae-2010 e no projeto  
de lei nº 8.035 – plano nacional de educação (2010)

A ideia e o ideal da qualidade da educação no documento final da 

Conferência Nacional de Educação (Conae) de 2010 não estão presentes 

explicitamente apenas nos títulos dos dois primeiros dos seis eixos que 

constituem o documento (Eixo I – Papel do Estado na Garantia do Direito 
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à Educação de Qualidade: Organização e Regulação da Educação Nacio-

nal; Eixo II – Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação). 

Um levantamento quantitativo da ocorrência do vocábulo “qualidade” ao 

longo do documento é também um relevante indicador, ainda que limi-

tado, da intensa preocupação dos participantes da Conae com relação à 

qualidade da educação: o vocábulo “qualidade” é, entre todos os substan-

tivos utilizados pelos redatores do documento, o que aparece em quinto 

lugar, precedido apenas pelos vocábulos mais genéricos de “educação”, 

“nacional”, “ensino”, “formação” (MURTA, 2011). Ele pode ser conside-

rado, assim, como o termo que adjetiva estes quatro elementos básicos: o 

ensino e a formação na educação nacional. 

Quando os técnicos do governo, no Ministério da Educação, maneja-

ram o documento final da Conae-2010 para produzir o Projeto de Lei (PL) 

nº 8.035, publicado em 20/12/10, menosprezaram flagrantemente o valor do 

elemento qualidade: no elenco de todos os substantivos presentes no tex-

to deste PL, o vocábulo qualidade cai para o 41º lugar (MURTA, 2011). É 

preciso levar em conta que o PL do PNE consiste fundamentalmente de um 

conjunto de metas, precedidas de diretrizes e seguidas de correspondentes es-

tratégias. Ou seja, é um documento tecnicamente focado em ações concretas, 

e nem poderia deixar de ser assim. Entretanto, não deixa de ser significativo 

que tais ações tenham sido escassamente adjetivadas do ponto de vista da 

qualidade desejada como seu resultado. 

Qualidade da educação: uma construção histórica

Percebemos o caráter histórico da ideia de “qualidade” que os setores 

mais progressistas da educação vêm delineando no Brasil. Trata-se de um pro-

cesso paralelo e similar ao da história do direito e, em boa parte, coincidente. 

O exame da história da educação permite ver como as convicções acerca do 

que seja qualidade da educação vêm mudando, alterando-se, com avanços e 

retrocessos, não raro recuperando-se mais à frente o que equivocadamente 

foi descartado tempos atrás. O processo de definição e de efetivação da qua-

lidade da educação não é linear, nem se desdobra harmoniosamente, como se 

fosse resultado de um processo evolutivo natural. 
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Com efeito, podemos discernir este tema, na história da educação, tal 

como procede Enrique Dussel (2007:149) com relação à história dos direitos: 

a) qualidades que são perenes; b) qualidades que são novas; c) qualidades 

que são descartadas como próprias de uma época passada. Tradicionalmente, 

não são poucos os educadores que, cada um a seu modo, esforçam-se para 

demonstrar um certo rol de qualidades tidas como “naturais” e “inerentes” 

a toda a educação como por um princípio universal. Essa hipótese alimenta 

fartamente a literatura, mas historicamente não é a principal responsável pelo 

efetivo desenvolvimento das qualidades da educação. O que efetivamente faz 

diferença na história é a emergência prática de novas qualidades. Emergência 

esta que é pronunciada, em primeiro lugar, negativamente, por meio de diver-

sas linguagens, pelos próprios educandos que denunciam o sistema escolar, os 

métodos pedagógicos e o currículo como descabidos e insuficientes para rea-

lizar sua necessidade e seu desejo de aprender de um modo satisfatório à vista 

das demandas da vida econômica, social, cultural e política que enfrentam 

cotidianamente ou enfrentarão. Quando essas insuficiências são percebidas, 

os educandos manifestam-se com rebeldia, indisciplina, repetência, evasão, 

porque sofrem no corpo a dor de estar “fora do lugar,” de fazer aquilo em 

que não acreditam, de adiar inutilmente seus desejos. Apresentam-se como 

vítimas de um sistema que os pretende aprisionar. Eventualmente, quando de 

forma excepcional realizam aquilo que Paulo Freire chamou de “conscienti-

zação”, os educandos elaboram discursos contundentes de denúncia contra 

a escola. Mas quando isso ocorre, não raro são recebidos pelos educadores 

como “impertinentes”, e são perdidas, assim, oportunidades históricas pre-

ciosas de desenvolvimento da qualidade da educação. Quando, ao contrário, 

a comunidade educativa percebe esse clamor e o reconhece como um clamor 

por novos direitos, com os quais a própria comunidade de educadores se 

identifica, a qualidade da educação tem chances de avançar. Somente a par-

tir daí podem se organizar movimentos sociais em prol desses direitos não 

cumpridos. 

Realizar a qualidade da educação apenas para poucos é um flagrante 

privilégio quando isso se faz mediante a exclusão de outros sujeitos do direito 

à mesma qualidade. A ressalva é importante porque, até certo ponto, é justi-

ficável a qualidade para poucos em caráter laboratorial de experimentação, 
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para inovação, como foi o caso da criação dos Centros Integrados de Educa-

ção Pública (Cieps), no Rio de Janeiro, e dos Centros de Educação Unificados 

(CEUs), em São Paulo. Até porque, em algum momento, as condições da qua-

lidade que se deseja devem começar a se materializar. Entretanto, uma vez 

demarcada e estabelecida como exitosa uma nova reconfiguração com mais 

qualidade do espaço escolar e do currículo, ela se torna um novo direito a ser 

reivindicado para ser acessível a todos. Aqui a questão da qualidade mostra-

-se implicada na temporalidade (e, por isso, é histórica). Existe um tempo 

eticamente ideal, que é aquele mínimo necessário para que as experiências se 

consolidem e para que o novo direito social se torne efetivo. Extrapolar essa 

temporalidade caracteriza impedimento imposto ao direito, o que é eticamente 

condenável e deveria ser politicamente regulável mediante leis de responsabi-

lidade social (educacional) aplicáveis aos governantes. O princípio ético que 

está implícito neste direito imediato à qualidade é o princípio da factibilidade, 

cuja formulação mais simples seria: o que pode ser feito para a efetivação dos 

direitos deve ser imediatamente feito (DUSSEL, 2000:260-275). 

pré-condições, condições, práticas e resultados  
de uma educação de qualidade

Essas possibilidades de qualidade na educação apresentam-se eticamente 

(e, portanto, politicamente) como obrigações. Elas podem ser classificadas em 

quatro momentos estratégicos: pré-condições, condições, práticas e resultados. 

São pré-condições da educação de qualidade, entre outras: a) o Estado 

de direito; b) a democracia representativa e participativa em pleno funcio-

namento; c) as políticas públicas contando com financiamento adequado, 

comprometidas com a mesma democracia; d) a efetividade dessas políticas no 

que se refere à formação inicial e continuada dos profissionais da educação; 

e) a garantia de inserção adequada desses profissionais no sistema de ensino; 

f) a remuneração digna dos profissionais da educação.

São condições da educação de qualidade, entre outras: a) a disponibili-

dade de infraestrutura física adequada de escolas, em termos de acessibilidade 

a todos (proximidade física ou transporte gratuito), devidamente equipadas 

(salas de aula, biblioteca, laboratórios, salas de uso multifuncional, refeitório, 
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pátio, quadras e equipamentos de esporte etc.), com condições adequadas de 

vestuário e de alimentação aos alunos; b) um projeto pedagógico elaborado 

coletivamente e em permanente implementação, com participação da comuni-

dade; c) uma carreira docente transparente e efetiva; d) processos de avaliação 

transparentes do desempenho dos profissionais da educação; e) uma gestão 

democrática representativa e participativa, eficiente, eficaz e efetiva.

São práticas da educação de qualidade, entre outras, os exercícios co-

tidianos do currículo, em tempo integral, que mobilizam todos os sujeitos e 

recursos da comunidade educativa (a comunidade escolar articulada com a 

comunidade do entorno), constituindo um ambiente educativo, em relações 

de ensino-aprendizagem que sejam experiências de valor vital em todas as 

dimensões, para todos: cognitivas, simbólicas, estéticas, políticas, corporais 

e intelectuais, comunicativas, criativas, responsáveis, participativas, prazero-

sas. Tais práticas devem ser experiências de descoberta e construção coletiva, 

integrada e interdisciplinar de conhecimentos, de forma que: a) despertem 

e estimulem as potencialidades dos alunos; b) permitam que a comunidade 

educativa seja também uma comunidade “aprendente” em permanente de-

senvolvimento; c) respeitem cada sujeito e cada grupo em suas identidades 

de gênero, idade, raça/etnia, condições físicas, mentais e psíquicas, orientação 

afetivo-sexual, formação e convicções políticas e religiosas, origem regional e 

nacional, preferências estéticas, linguagens etc. 

Sem prejuízo das pré-condições e das condições, são as práticas cotidia-

nas do currículo que realizam efetivamente a qualidade da educação. Nessa 

perspectiva, faz inteiro sentido o postulado de Freire (1983) de uma educa-

ção como prática da liberdade. Além disso, à liberdade acrescentaríamos a 

dignidade, o respeito, a justiça, a solidariedade, a cidadania, a arte, a respon-

sabilidade, a amizade, a democracia... As práticas da qualidade podem ser 

ditas como aquelas que são experiências de formação que, em certa medi-

da, ultrapassam qualquer planejamento, monitoramento e avaliação, porque 

constituem experiências vitais. Com frequência insiste-se no argumento de 

que a escola deve se conectar à “vida lá fora” (supostamente para garantir o 

interesse dos alunos) ou que se deva “trazer a vida para dentro da escola”. 

Porém, talvez, sem trocadilho retórico, deva-se apenas “deixar que a vida 

se manifeste no cotidiano da escola”, até porque ela já dispõe de todos os 
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ingredientes para isso. Afinal, ali estão profissionais da educação trabalhando 

e produzindo suas existências em comunidade por meio de uma prática social 

que consiste em guiar o percurso de vida dos seus estudantes em direção à 

vida adulta plena. Ali estão os pais e familiares acompanhando o processo de 

crescimento e desenvolvimento de seus filhos, e é óbvio que farão isso tendo 

como horizonte a vida adulta desses jovens. Ali está a comunidade ao redor, 

que não deixará de fazer marcações acerca de suas expectativas sobre o futu-

ro de suas crianças e jovens. Além disso, mais à distância estão a sociedade e 

as políticas públicas, que inevitavelmente condicionam este mesmo percurso 

de formação. Em um estudo minucioso sobre o que pensam sujeitos envolvi-

dos em escolas de Pernambuco e do Rio Grande do Sul, Maria Malta Campos 

(2002) perguntou-lhes “você acha que uma boa escola é aquela (em) que...” e 

ofereceu 23 atributos (supostos indicadores de qualidade). O atributo menos 

valorizado foi: “é perto de casa”. Os mais valorizados foram, nesta ordem: 1. 

“alunos gostam de aprender”; 2. “alunos são bem tratados, não importando 

sua condição de cor ou social”; 3. “prepara alunos para a cidadania” (CAM-

POS, 2002:9). Os resultados dessa pesquisa mostram claramente o foco dos 

sujeitos da escola sobre as práticas pedagógicas como o principal fator de 

qualidade da educação. A análise do conjunto dos dados dessa pesquisa di-

rige o nosso olhar para a “cultura própria da escola”. A configuração dessa 

cultura é o modo de realização de sua qualidade. 

São resultados da educação de qualidade, entre outros: a) a formação 

(pleno desenvolvimento das potencialidades) que cada sujeito educando 

leva consigo da escola (como seu patrimônio de conhecimentos e sua cons-

tituição moral) e que possibilita que ele usufrua de suas demandas básicas 

de alimentação, saúde, segurança, reconhecimento social (participação ple-

na na vida social, cultural e política de sua comunidade e sua sociedade), 

autoestima (quanto às suas competências e potencialidades pessoais e profis-

sionais), autorrealização pessoal e profissional; b) a capacidade de entrar e ser 

bem-sucedido no mundo do trabalho; c) a experiência local de exercício de 

cidadania, que o referencia para o pleno exercício crítico da cidadania como 

sujeito econômico e produtivo; d) a experiência de convívio social e coopera-

tivo na diversidade, que o referencia para o exercício crítico da solidariedade 

como sujeito social, cultural e político; e) a possibilidade de que a escola 
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siga, ela própria, aprendendo (FURLAN, M. e HARGREAVES, 2000); f) o 

fato de que os profissionais da educação nela atuantes tenham se apropriado 

mais de sua identidade pessoal e profissional. Por isso, quando insistimos em 

afirmar que a escola deve estar ligada à vida, é certo que isso inevitavelmente 

acontece, como é certo que, ao mesmo tempo, não se trata de fazer a escola 

repetir mimeticamente os padrões da vida ao seu redor, até porque há certas 

características da vida ao redor da escola que absolutamente são indesejáveis 

que se repitam dentro dela, tais como: a aceleração do tempo em função do 

produtivismo, a voracidade da economia de mercado, o consumismo, a re-

lação predatória com o meio ambiente, as violências cotidianas, os vícios da 

política etc.

São resultados da educação de qualidade, enfim: g) o fato de que ela 

tenha gerado sujeitos conscientes, livres, responsáveis, autônomos, apropria-

dos de todo o seu processo de formação, capazes de produzir a si mesmos 

e de se apropriar de si como projetos de subjetividade e de identidade ja-

mais esgotáveis; h) a possibilidade de que tais sujeitos sejam capazes de se 

apropriar também das instituições, organizações e comunidades das quais 

participam, apropriando-se das identidades que elas lhes imprimem como 

parte de sua marca cultural; i) a possibilidade de que tais sujeitos sejam capa-

zes de se reconhecer como unidades da humanidade, no sentido do que já em 

1657 afirmava Comenius (1985), de que as escolas devem se constituir em 

“oficinas da humanidade”; j) a possibilidade de que, nestas relações consigo 

mesmos, com sua cultura local e com a humanidade, os sujeitos educandos se-

jam capazes de estabelecer o duplo vínculo: de aceder aos legados disponíveis 

culturais e universais e de deixar por sua vez o seu legado singular à cultura 

e à universalidade. 

Conclusões: a qualidade da educação que queremos

Adotar uma atitude crítica, tal como caracterizamos na introdução deste 

texto, requer que nos perguntemos: afinal, em que medida a escola, numa so-

ciedade regulada pela dinâmica do mercado, como a do Brasil, tem chance de 

ser uma escola de qualidade para todos? Este horizonte nem é novo: os “Pio-

neiros da Escola Nova”, no Brasil, em seu Manifesto de 1932, já cobravam 
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do Estado o cumprimento dos direitos de todos a uma educação pública, 

numa escola concebida como única, laica, gratuita, obrigatória, na qual am-

bos os sexos desenvolveriam atividades em comum (AZEVEDO, 1932).

O percurso analítico que fizemos levou-nos a um âmbito de referências da 

qualidade da educação que se mostra ainda utópico (no sentido próprio de to-

davia, fora de lugar). Cabe, entretanto, o movimento final de retorno à prática 

cotidiana, pedagógica, cultural e política, na qual reencontramos os problemas 

dos quais partimos para, considerando o que ainda não é, pensar o que pode 

vir a ser (considerando ao mesmo tempo que o que pode vir a ser deve vir a ser, 

pois toda possibilidade de realização do direito impõe uma obrigação). 

Neste campo das políticas públicas, é oportuno e conveniente conside-

rarmos a notável pesquisa realizada sob a coordenação de Martin Carnoy, que 

comparou os sistemas escolares de Brasil, Chile e Cuba (CARNOY, 2009), da 

qual ele tirou quatro lições: 1ª) o Estado deve gerar capital social; 2ª) o docen-

te deve ser capacitado para implementar o currículo; 3ª) a formação docente 

deve ser coordenada com o currículo existente; 4ª) a liderança pedagógica, a 

supervisão e a boa gestão são a chave para a melhoria do ensino (CARNOY, 

2009, p. 191-206). No prefácio de seu livro à edição brasileira, em maio de 

2009, Martin Carnoy faz outras recomendações cabíveis para as políticas 

públicas brasileiras e conclui que “o elemento crucial [para a qualidade da 

educação] é o compromisso total com a melhoria dos padrões de ensino e 

fazer o que for necessário para que este padrão chegue até as salas de aula do 

menor vilarejo das regiões mais pobres” (Ibid.: 18).

Isso serve para nos alertar também para a questão de que as demandas 

de qualidade de vida e de educação na escola (referidas como demandas, en-

tre outras, de gostar de estudar, recuperar o lúdico, conviver prazerosamente, 

numa expressão, ser feliz) não pretendem nem podem significar uma defesa 

do (nem pretexto para o) afrouxamento da disciplina, da diminuição do es-

forço e da supressão da obediência a normas comuns estabelecidas. Para se 

alcançar a qualidade desejada na escola, é indispensável que nela se continue 

a fazer (e cada vez mais e melhor) aquilo que é a sua atividade essencial, ou 

seja, estudar: palavra esta que significa precisamente esforçar-se. E como o 

que buscamos, conforme afirmou Gramsci, é “colocar o problema qualita-

tivo da maneira mais concreta e realista”, isto é, “desenvolver a qualidade 
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pelo único modo no qual tal desenvolvimento é controlável e mensurável” 

(GRAMSCI, 1978:50), cabe-nos também, simultaneamente ao compromisso 

pedagógico, levar em frente o compromisso político pela efetividade das polí-

ticas públicas em todos os seus dispositivos quantitativos. 
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Política de Direitos humanos e Política 

de educação: análise de interdições e 

ausências com base na proposta do Pne

paulo César Carbonari

Somente os que forem capazes de encarnar 

a utopia serão aptos para o combate deci-

sivo, o que pretende recuperar o quanto 

de humanidade já tivermos perdido. 

Ernesto Sábato, Antes del fin, 1998

A conjuntiva do título é mais expressão de um desejo do que de uma 

constatação. A proposta do Plano Nacional de Educação (PNE) que tramita 

no Congresso, como mostraremos, parece não trabalhar estes aspectos na 

conjuntiva e sim na disjuntiva. Insistimos no desejo, orientados por referen-

ciais que nos permitem identificar interdições e ausências que esperamos 

sejam superadas.

Este pano de fundo propiciou um texto em três partes: a primeira 

mapeia as interdições; a segunda, os referenciais; e a terceira, as ausências. 

Propositalmente inicia pelas interdições e conclui com as ausências, pondo 

os referenciais entre elas como recurso metodológico para dizer que, efetiva-

mente, ainda estão “prensados” ou talvez inviabilizados por umas e outras. 

Esperamos que a construção aqui feita sirva de subsídio para a reflexão e 

o debate e que se constitua em “libelo” democrático, capaz de vir a sensibilizar 

práticas e posicionamentos. Todas as observações esperam, sinceramente, que 

tanto as interdições quanto as ausências sejam superadas historicamente, para 

o que a principal confiança está na força dos agentes populares que empunham 
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bandeiras e fazem lutas para que os direitos humanos sejam efetivamente ca-

pazes de alimentar o desejo e, ao mesmo tempo, de concretizar realidades. 

interdições

Interdições indicam aquelas situações que mostram como os humanos 

e seus direitos – ou os sujeitos dos direitos humanos – se encontram irrea-

lizados, gerando intransitividades, travas que impedem que novas relações 

possam ser criadas ou para que velhas relações sejam reinventadas – indicam 

aqueles lugares nos quais as contradições se manifestam como exigência de 

enfrentamento.

Violações na esperança

A leitura da situação brasileira sob o enfoque dos direitos humanos re-

vela a persistência de uma contradição entre a violação e a esperança ou, 

como expressamos no subtítulo, uma violação na esperança, dado que a 

expectativa pela realização dos direitos se vê facilmente interditada por viola-

ções que agridem a expectativa com a realização dos direitos humanos. Esta 

contradição é marca do cotidiano – atual e histórico – da maioria do povo 

brasileiro e se traduz em inviabilização da produção e da reprodução da vida 

e da manifestação e da expressão necessárias à participação, bem como em 

desmoralização e criminalização de lideranças e movimentos sociais e no ig-

norar sujeitos (Cf. CARBONARI, 2010).

A inviabilização da produção e da reprodução da vida se manifesta nos 

altíssimos graus de desigualdade e na pobreza insidiosa aos quais se subme-

tem milhões de pessoas, afetando de forma mais dura a negros, mulheres e 

jovens, entre outros grupos. As desigualdades transformam a diversidade em 

motivo de diferenciação negativa. O que seria fator positivo de construção 

social, a diversidade, redunda em fator de submissão e de inviabilização dos 

setores e grupos historicamente submetidos, o que se soma à baixa expecta-

tiva de efetivação de relações justas em escala. A pobreza, como já declarou 

a Organização das Nações Unidas (ONU), importando que seja extrema ou 

não, constitui violação sistemática de vários dos direitos humanos. Pobreza 
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e desigualdade se entrecruzam e resultam em situação na qual facilmente os 

segmentos sociais mais pobres são exatamente aqueles que foram inferiori-

zados, “desigualizados”. Entre outros fatores que colaboram decisivamente 

para isso certamente está o modelo de desenvolvimento escolhido para o País 

e que se caracteriza por ser altamente concentrador e excludente. 

A interdição da manifestação e da expressão se revela na persistência 

da violência e é em grande parte tributária da alta concentração dos meios 

de circulação da informação e da opinião. A violência esgarça o tecido social 

e reproduz o medo, mantendo comunidades inteiras afastadas da convivên-

cia – condição básica para que possam propagar livremente seus anseios e 

suas reivindicações, para que os direitos sejam exercidos. A alta concentração 

dos meios de comunicação e sua reação negativa a todo tipo de medida de 

socialização ou de controle resulta por instalar uma censura privada, pautada 

por interesses que não colaboram para o interesse público. Juntas, violência e 

concentração dos meios de comunicação geram a interdição a milhões de pes-

soas, que são impedidas de participar da vida pública com sua opinião livre. 

A desmoralização e criminalização de lideranças e movimentos sociais 

vêm sendo usadas como estratégia para conter a organização popular e, com 

isso, os avanços por ela propostos. A desmoralização é uma forma de transfor-

mar lutas e pessoas em defensores do anacronismo. A criminalização permite 

que instituições que foram criadas para proteger a sociedade e seus direitos 

se tornem agentes da “extinção” de organizações populares. Organizações e 

lideranças populares são essenciais à democracia porque são manifestações 

da rebeldia, necessária aos avanços da luta por direitos. Por isso, a desmora-

lização e a criminalização, além da morte e da ameaça, transformam a luta 

popular num exercício difícil e que colabora para que os avanços na realiza-

ção dos direitos sejam ainda fracos.

O “ignorar sujeitos” se manifesta no conservadorismo persistente, que 

se caracteriza por aceitar a diversidade social, contanto que não onere privilé-

gios, e por inverter posições, colocando a promoção de determinados grupos 

historicamente excluídos por meio de ações afirmativas como se fosse privi-

légio. Os exemplos mais cristalinos deste tipo de postura vêm se revelando 

no cerceamento ao acesso a territórios por indígenas e quilombolas, na pro-

posição da inconstitucionalidade das políticas de quotas para a população 
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negra, na rejeição aos avanços propostos pelo movimento LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), entre outros. O dis-

curso da igualdade – neste caso, contraditoriamente à desigualdade real e à 

diversidade efetiva – é invocado como recurso de “invisibilização”, quando 

não de inviabilização, desses sujeitos sociais. 

Conservadorismo refratário

O conservadorismo refratário aos direitos redunda numa posição que 

trata os direitos humanos como conteúdo estranho e até nefasto ao cotidiano. 

Tratar de direitos humanos é lidar com um tema complexo, controverso e que 

tem vários sentidos.1 Isso, no entanto, não justifica a vigência de posições que 

negligenciem ou neguem os direitos humanos.2

Há setores que insistem numa visão limitada dos direitos humanos que 

fica entre uma posição completamente negativa e outra relativa. A negativa 

identifica direitos humanos com a proteção do que chama de “bandidos e 

marginais”, o que de “pior” a sociedade produz. A segunda, usando um apa-

rente trocadilho, fala dos “humanos direitos”, retomando com ele as velhas 

fórmulas já experimentadas do reconhecimento restrito e que resultaram na 

eliminação física dos indesejáveis – o holocausto é o mais conhecido exemplo, 

1 “A complexidade dos direitos humanos ocorre porque o tema se abre a abordagens 
de vários campos do conhecimento: filosofia, sociologia, psicologia, direito, teologia, 
entre outras. Em consequência, exige preferencialmente posturas interdisciplinares e 
até transdisciplinares. O fato de direitos humanos terem vários sentidos deve-se à con-
dição histórica e às várias concepções da dignidade humana, que é o objeto dos direitos 
humanos. A controvérsia, a polêmica, deve-se à presença de agentes diversos na arena 
de debates sobre o sentido dos direitos humanos e também do que significa atuação 
efetiva, o que exige abertura à diversidade e à pluralidade, sem que isso leve a evitar 
posicionamentos” (CARBONARI, 2009, p. 14). 

2 O embate público sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), que 
ocupou as manchetes dos meios de comunicação nos quatro primeiros meses de 2010, 
revelou essa contradição de forma emblemática: de um lado, os que aceitam os direitos 
humanos, quando os aceitam, apenas para si próprios ou para proteger seus interesses; 
de outro, os que compreendem direitos humanos como conteúdo substantivo da luta 
cotidiana para que cada pessoa possa ser o que deseja ser, e não como uns ou outros 
gostariam que fosse (Cf. CARBONARI, 2010).
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mas a ele podem também ser somados o extermínio dos indígenas e a es-

cravidão dos africanos. Essas posições querem fazer coincidir direitos com 

privilégios. Ou seja, pretendem que direitos humanos sirvam de conteúdo 

legitimador da desigualdade e da permanência de posturas e práticas marca-

damente discriminatórias e discricionárias.

Alguns grupos ainda persistem em posições pautadas pelo universalismo 

abstrato na compreensão dos direitos humanos. São orientados por noções 

metafísicas que, mesmo reconhecendo a universalidade dos direitos huma-

nos, vinculam-na à noção de natureza humana. Por seu “generalismo”, tal 

noção ignora a diversidade e resulta por tomar exemplaridades como referên-

cia do que significa dignidade. Tais grupos insistem em dizer que os direitos 

humanos são “naturais”. Essas posturas, em geral, são refratárias a mudan-

ças significativas no campo moral e jurídico e se manifestam contrárias, por 

exemplo, à descriminalização do aborto e ao reconhecimento da união civil 

entre pessoas do mesmo sexo. 

Outros se agarram às normas e reduzem os direitos humanos àqueles 

que configuram como “fundamentais”, na tentativa de circunscrevê-los à po-

sitividade estrita da lei. Trata-se de uma nova versão do velho positivismo, 

que requer que a norma, para que possa ter vigência, seja precisa e objetiva. 

É claro que os direitos humanos requerem proteção normativa e que as nor-

mas devem ser objetivas. Isso, no entanto, não significa restringi-los à “letra 

fria” da lei. Esse tipo de visão aparece, por exemplo, quando magistrados são 

acusados de defender posições ideológicas nas ocasiões em que alargam o 

conteúdo da compreensão dos direitos e, especialmente, quando o fazem para 

proteger os setores sociais excluídos. 

Há ainda os que insistem que há “direitos” e direitos, uns mais e ou-

tros menos importantes, uns mais e outros menos urgentes – os que dizem 

que os direitos civis e políticos são primeiros e mais importantes do que os 

direitos sociais, econômicos e culturais, por exemplo. Numa sociedade mar-

cada por carências, fazer escolhas, definir prioridades, é necessário, mas isso 

não haveria de significar optar entre o disponível e o indisponível. Posições 

desse tipo abrem mão dos avanços – e das dificuldades – implicados numa 

perspectiva interdependente e indivisível dos direitos humanos e justificam as 

desigualdades como fruto de uma visão utópica dos direitos humanos que em 
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nada coincide com o que em seu conteúdo há de mais forte e motivador de 

transformações.

Por fim, vem crescendo a compreensão histórico-crítica dos direitos 

humanos. Esta posição os entende como processos conflituosos de estabeleci-

mento de condições capazes de gerar reconhecimento dos sujeitos de direitos 

como são – e não como uns ou outros gostariam que fossem – e a justa dis-

tribuição dos bens produzidos em sociedade. Defende-se, por exemplo, que a 

dignidade humana não é uma característica dispensável, o que não significa 

dizer que é imutável ao longo da vida, mas, pelo contrário, que vai ganhando 

conteúdos e conformações novas como obra dos próprios seres humanos. Os 

direitos humanos expressam o conteúdo, os “bens” de que as pessoas precisam 

para viver. Essa compreensão subsidia a formação de agendas consistentes e 

que expressam os anseios das organizações populares, já que partem da po-

sição de que os direitos humanos se afirmam historicamente como luta por 

direitos e que têm nos sujeitos populares seus principais protagonistas.

Socorrismo renitente

O Estado se habilitaria a cumprir suas vastas responsabilidades com a 

realização do conjunto dos direitos humanos mediante a implementação de 

políticas. Mas a prática mostra que as políticas ainda estão fortemente marca-

das pelo que poderia ser caracterizado como socorrismo, que contrasta com 

a exigência de atuação sistemática e articulada, com mecanismos adequados 

às tarefas de reconhecer, respeitar, garantir, promover e proteger os direitos, 

além de reparar violações. 

A ação do Estado em matéria de direitos humanos ainda está longe de 

se constituir em política de Estado [não do Estado]3 e de ter capacidade de 

resposta sistemática. O que se vê muito é a ação “socorrista”, aquela que é 

3 Fico apenas num breve registro de um tema complexo: a diferença não é só semântica, 
mas efetiva. No primeiro caso, trata-se da compreensão da responsabilidade de Estado, 
que inclui, em sociedades democráticas, necessariamente a participação direta e per-
manente da sociedade. No segundo caso, se trataria de uma política do Estado, exclu-
sivamente, que poderia, inclusive, abrir margem para ser “contra” a sociedade e até 
justificar medidas de “exceção” em nome dos direitos humanos, o que seria inaceitável.
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reativa às circunstâncias, sobretudo em situações de graves violações. Soma-se 

a isso o fato de que a maioria das políticas sequer se entende como parte da 

alçada de direitos humanos, uma vez que não são formuladas nesta perspec-

tiva, mesmo que existam inclusive planos setoriais e um Programa Nacional 

de Direitos Humanos, como é o PNDH-3, que, por sua abrangência, indica a 

necessidade de superação de práticas circunstanciais. 

A dinâmica de formulação das políticas públicas [com o perdão pela 

redundância, visto que, em termos, é impossível haver política que não seja 

pública] ainda tem um longo caminho a percorrer para que seja orientada 

pelos direitos humanos. Alguns casos já avançam nesta direção, como na 

política de atenção à criança e ao adolescente, ao idoso e às pessoas com defi-

ciência, para citar alguns exemplos. Todavia, se considerarmos políticas como 

de saúde, educação, moradia, alimentação, assistência, previdência, trabalho, 

cultura, ciência e tecnologia e tantas outras, pode-se notar que, em grande 

medida, sequer incorporaram a gramática dos direitos humanos, havendo, 

em alguns casos, até resistência. 

No campo da execução ganha centralidade o orçamento público. Mes-

mo que este contemple programas e ações de direitos humanos, de regra, 

ajustes fiscais e macroeconômicos são privilegiados, comprometendo a pers-

pectiva de direcionar os recursos públicos para a realização de direitos. Um 

dos principais instrumentos do ciclo orçamentário, o Plano Plurianual do go-

verno federal, por exemplo, ainda tem uma compreensão restrita dos direitos 

humanos, já que reconhece, sob esta rubrica, apenas as ações feitas junto a 

grupos e segmentos sociais excluídos, atendo-se praticamente a programas e 

ações das secretarias especiais. Essa constatação mostra que ainda há muito a 

ser feito, considerando-se inclusive os compromissos assumidos no PNDH-3 

a fim de que o orçamento público traduza compromissos com a realização de 

políticas de direitos humanos e dos direitos humanos em todas as políticas de 

forma ampla e sistêmica.

A participação direta da sociedade civil organizada em espaços públi-

cos – conferências, conselhos e outros – para efetivar o controle social das 

políticas é previsão constitucional que vem sendo efetivada em vários temas 

e campos das políticas. Todavia, quando se trata de observar a centralidade 

do papel dos conselhos, por exemplo, mesmo que existam em várias áreas e 



50 Paulo César Carbonari

sobre os mais diversos temas, tais colegiados ainda são poucos e frágeis no 

campo específico dos direitos humanos. Prova concreta disso é que o projeto 

de lei que institui o novo Conselho Nacional de Direitos Humanos tramita no 

Legislativo desde 1994 e somente 14 estados brasileiros têm conselhos cons-

tituídos, mesmo que nem todos estejam satisfatoriamente em funcionamento. 

Ademais, a garantia da participação da sociedade no controle social de 

políticas requer também acesso público amplo às informações, o que viabi-

lizaria o diagnóstico de situações e mesmo condições de avaliação das ações 

realizadas. No que tange aos direitos humanos, ainda engatinha a formulação 

de indicadores consistentes e capazes de subsidiar a elaboração de diagnósti-

cos da situação e de orientar de forma sistemática a elaboração das políticas. 

O acesso a informações sobre a execução das políticas, inclusive dados sobre 

o orçamento, ainda é restrito e direcionado, o que efetivamente impede o em-

poderamento dos sujeitos sociais que participam das instâncias de controle 

social, comprometendo a efetividade desses espaços. 

referenciais

Referências indicam as bases de orientação do posicionamento assumi-

do. Elas podem ser de vários tipos, mas se traduzem em condicionalidades 

teóricas e práticas, que servem de baliza para que a análise e a atuação ga-

nhem explicitação e estejam abertas ao debate crítico. Assim, nos interessa 

aqui explicitar algumas das bases nas quais se referencia a análise proposta. 

Exigências dos direitos humanos

Os direitos humanos constituem exigências de realização, pois seu 

sentido está menos nos enunciados que os explicitam, sempre necessários, 

e mais no cotidiano da vida dos humanos.4 Isto porque os direitos huma-

nos se radicam na construção da humanização das pessoas. Constituem-se 

4 Seguimos de perto a sistematização que fizemos no texto publicado em CDHPF, 2009. 
Também desenvolvemos este tema em outros textos que seguem informados nas refe-
rências, ao final. Inspira-nos, particularmente, HERRERA FLORES, 2009.
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em construção feita na relação com os outros – antes que sejam tidos como 

faculdade ou titularidade de indivíduos –, traduzindo-se em processos de 

criação de condições de interação em várias dimensões: interpessoal (sin-

gular), grupal-comunitária (particular), genérico-planetária (universal). 

Neste processo, se conjugam o cotidiano e a utopia, a cultura e a natureza, 

a ação e a reflexão. Em outras palavras, os direitos humanos nascem na e 

da relação de alteridade, das e nas relações e interações humanas, huma-

nizadas e humanizantes.

Os direitos humanos têm seu núcleo de sentido na dignidade humana 

como condição e possibilidade da produção e reprodução da vida material, 

da corporeidade, do reconhecimento cultural e social, da participação política 

e da expressão livre, enfim, do ser sujeito de direitos. Isto porque a realiza-

ção dos direitos humanos é um processo histórico, assim como é histórico 

seu conteúdo, a dignidade humana. Neste sentido, o conteúdo dos direitos 

humanos está mais na materialidade das condições e possibilidades de hu-

manização – como emancipação – e menos no enunciado dos instrumentos 

e mecanismos que os explicitam como pactos de convivência e/ou regulação. 

Isto não significa desconhecer a força dos pactos; antes, indica que têm um 

lugar que não esgota o conteúdo dos direitos humanos. 

Os direitos humanos cobram a viabilização efetiva de sujeitos de di-

reitos, que não são só os que sabem os “direitos do sujeito”. São, acima de 

tudo, os que agem multidimensionalmente para promover o “ser sujeito de 

direitos”. Sujeitos não são abstrações; são concretos e históricos e se fazem 

na qualidade da relação com outros sujeitos, na singularidade, na particula-

ridade e na universalidade constitutivas dessas relações (Cf. CARBONARI, 

2007, p. 169-186).

O sentido dos direitos humanos tem na realização efetiva da dignidade 

de cada uma e de todas as pessoas o seu conteúdo fundamental, ao mesmo 

tempo em que se converte em exigência para que nenhuma pessoa tenha seus 

direitos violados ou ainda não realizados. É isto que significa dizer que os 

direitos humanos são uma construção crítica de e em condições históricas. 

Por isso, acima de tudo está em jogo a viabilização de condições para que 

haja a efetivação dos direitos humanos e, nisso, a sociedade e o Estado têm 

responsabilidades fundamentais.
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Direitos humanos e políticas públicas

O Estado é responsável pela realização dos direitos humanos, tanto por 

razões éticas quanto por razões políticas e jurídicas.5 O Estado, por intermé-

dio dos seus diversos poderes e esferas administrativas, tem responsabilidade 

com o reconhecimento, o respeito, a garantia, a promoção e a proteção, que 

se traduzem em realização dos direitos humanos, além de agir na reparação 

às vítimas de todas as formas de violação. A responsabilidade do Estado se 

traduz de forma concreta no compromisso com a implementação de políticas 

de direitos humanos e dos direitos humanos em todas as políticas. 

As políticas traduzem projetos políticos, propostas, posições, porque 

são instrumentos de atuação do Estado (considerando-se seus poderes e suas 

esferas administrativas), mediações para a realização dos direitos humanos, 

que exigem participação e controle público da sociedade. 

Para cumprir esta tarefa, os princípios demarcadores a orientar estraté-

gias e ações políticas coerentes e consistentes são: a) a atuação integral, que 

implica desenvolver ações em todos os campos da responsabilidade do Esta-

do (realização e reparação), articulando a complementaridade e a diversidade 

das ações a fim de atender pessoas e grupos socialmente vulnerabilizados e 

também a todos/as de forma universal e estrutural; b) a participação ampla e 

o controle social, que implicam que haja o máximo de possibilidades de in-

cidência popular, considerando-se a pluralidade das organizações autônomas 

e independentes da sociedade (públicas e não-governamentais), dos indiví-

duos, das posturas e das posições com o máximo de poder deliberativo para 

normatizar, formular, monitorar e avaliar, atuando em organismos perma-

nentes e independentes; c) a intersetorialidade e a interdisciplinaridade, que 

requerem a superação da esquizofrenia típica da gestão compartimentada e o 

desenvolvimento, ao máximo, da interação entre os diversos temas, setores e 

saberes de forma mais do que transversal, sendo que, mesmo respeitando os 

espaços e as políticas específicas, uma política nacional terá que reforçá-las 

5 Do ponto de vista jurídico, os direitos humanos são incorporados à Constituição 
Federal, e o Brasil ratificou a maior parte dos instrumentos e atos internacionais de 
direitos humanos.
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sem submetê-las hierarquicamente, cobrando ampla capacidade de coope-

ração interna (nacional, estadual, municipal) e internacional, entre outros 

aspectos; d) unicidade e descentralização, já que os direitos humanos formam 

um todo, que não é sinônimo de centralização, e exigem que se abra espaço 

para diversas convergências complementares; e) pluralidade, já que a diver-

sidade de opiniões, posições e situações constitui a marca da realidade social 

contemporânea e cobra posturas de respeito à pluralidade, atuando com e 

no pluralismo, o que exige que o Estado seja republicano, com postura de 

diálogo consistente, aberto e permanente, mas orientado e sistemático, longe 

do voluntarismo, e intransigente com situações ou posições que advogam a 

violação, a omissão ou o descaso com a realização dos direitos humanos. 

A efetivação de políticas de direitos humanos exige a construção de uma 

institucionalidade protetiva, que se traduza concretamente em instrumentos, 

mecanismos, órgãos e ações permanentes, consistentes e abertas. Não se trata 

de burocratizar, trata-se de tornar público, de tal forma que qualquer agente 

compreenda os lugares nos quais se dão as dinâmicas, os limites e as possi-

bilidades. Por outro lado, é igualmente essencial a promoção da organização 

da sociedade civil de forma autônoma e independente, para que cumpra um 

papel único, necessário e insubstituível, entre outros aspectos, de exigir das 

mais diversas formas (pressão, negociação...), de monitorar os compromissos 

com direitos (do Estado e do mercado) e, sobretudo, de organizar as deman-

das sociais por direitos. Constitui-se como consciência coletiva e substantiva 

dos direitos humanos, que expressa a diversidade e a complexidade das de-

mandas, dos limites e das potencialidades, dos conflitos e das mediações, no 

campo dos direitos humanos. 

Para a viabilização do proposto, entre outros, pelo menos dois recursos 

são fundamentais: o planejamento público e o monitoramento/avaliação das 

políticas. No que diz respeito ao planejamento público, as políticas precisam 

dele como recurso para escapar da ingenuidade, por um lado, e do volunta-

rismo, por outro. O planejamento abre espaço para a participação e também 

para a avaliação. Permite que a execução conte com as provisões que lhe 

são necessárias. Claro que o planejamento por si só não garante a execução, 

nem a participação e nem a avaliação, mas pode orientá-las. Muitas são as 

metodologias e as técnicas disponíveis para a sua construção. O essencial é 
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que haja alguma que se mostre adequada (mesmo que parcialmente) à cons-

trução de uma política de direitos humanos. No que diz respeito à execução, 

é essencial que se trabalhe com uma noção alargada de recursos, procurando 

contemplar os recursos humanos, metodológicos, técnicos, financeiros, en-

tre outros. Todos eles precisam estar coordenados e disponíveis, sob pena de 

comprometer substantivamente os objetivos que se pretende alcançar com a 

política. Portanto, é assim que o planejamento e a execução são fundamentais 

para que as políticas se efetivem dentro do campo contingente do possível 

– sem com isso pretender escamotear, esquecer ou substituir o utópico, que 

permanece e inclusive deveria ser alimentado pela política, sob pena de con-

verter a ação em realismo tacanho.

A transparência dos atos é necessária para alimentar o debate e a ação 

pública. Do contrário, a política correria o risco de se dissolver como interes-

se privado de grupos, governos, facções... Uma política de direitos humanos 

que não desenvolver ampla capacidade de monitoramento e de avaliação do 

que produz corre o risco de ser inócua ou de resultar em puro conformismo. 

Ou pior: em legitimação do que está posto. É fundamental a previsão de cri-

térios, mecanismos e instrumentos adequados para se garantir amplamente 

o monitoramento e a avaliação. Não se faz monitoramento e avaliação sem 

uma metodologia adequada para tal. Isto significa que o monitoramento, a 

avaliação e a metodologia são complementares ao processo de planejamen-

to e exigem definição coetânea, sob pena de se tornarem eventos inócuos. 

Considerando-se a centralidade da participação e do controle social, o moni-

toramento e a avaliação não podem ser tidos como meros recursos de gestão 

(necessários), já que são essencialmente processos políticos de explicitação de 

posições, conflitos, tensões e se abrem sempre para novas perspectivas. Por 

isso, é essencial garantir que eles possam ser diversos e plurais.

Educação com direitos humanos 

A educação em direitos humanos se constitui como processo de formação 

de sujeitos de direitos que sejam conscientes, críticos (aspecto epistemológi-

co), comprometidos com a promoção da dignidade (aspecto ético-político) e 

realizados, por intermédio de dinâmicas que tomem os sujeitos desde dentro 
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e os ponha dentro dos processos educativos como mediação para a transfor-

mação das relações, pois seres humanos se fazem na relação com os outros 

seres humanos, sendo que é da qualidade das relações que se pode esperar 

maior ou menor humanização. Ou seja, seres humanos se fazem com os ou-

tros (nunca sobre e nem sob os outros) seres humanos.

A educação em direitos humanos prima pela construção de compreen-

sões e práticas que têm na dignidade humana seu conteúdo central. Exige-lhe 

criar condições para promover o afastamento de todo tipo de discriminação, 

de exploração, de opressão, de vitimização e que, ao mesmo tempo, viabilizem 

a efetivação de relações dialógicas, justas e pacíficas. Além de se constituir na 

realização de um direito, a educação em direitos humanos tem no direito a 

aprender também seu conteúdo fundamental. Assim, é impensável fazer edu-

cação em direitos humanos em separado do conjunto do processo educativo 

– aliás, é também impensável fazer qualquer processo educativo sério e signi-

ficativo abdicando dos direitos humanos – como garantia e como exercício 

do direito de aprender.

É por isso que, acima de tudo, formar sujeitos de direitos é contribuir de 

forma decisiva para a reconfiguração das relações entre os seres humanos e 

destes com o mundo cultural e com o ambiente natural. Não dá, por exemplo, 

para pretender a humanização eliminando seres humanos que sejam dife-

rentes daqueles do padrão hegemônico; também não é possível ignorar os 

contextos do mundo e, menos ainda, tratar o ambiente natural como oferta 

de recursos infinitos. Com base nesta noção geral, desdobramos três aspectos 

que consideramos fundamentais ao núcleo da educação em direitos humanos 

como processo de formação de sujeitos de direitos. 

Educar em direitos humanos é formar sujeitos sustentáveis e que pro-

movem a sustentabilidade em sentido amplo. Nenhum ser humano é fora do 

mundo, fora do ambiente cultural e do ambiente natural. A interação com os 

outros ocorre como relação com os sentidos (mundo) e as condições de sen-

tido (culturais e naturais) nas quais se está inserido. Posturas predatórias ou 

mesmo mitigadoras são insuficientes porque, além de comprometer o mundo 

como ambiente natural e cultural, também comprometem o humano. 

Educar em direitos humanos é formar para participar, para “aparecer” 

e para “dizer”. Nesta perspectiva, os significados de “aparecer” e “dizer” 
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consistem em aceitar que cada pessoa se expresse de forma livre e com condi-

ções adequadas para tal. Isto significa fazer frente a todo tipo de invisibilidade 

e de cerceamento da expressão, o que é sinônimo de participar. A participação 

é conteúdo fundamental para a efetivação dos direitos humanos. Participação 

é presença, é interação. Interação é agir na alteridade. Alteridade é o núcleo 

forte da democracia. Democracias substantivas implicam a incorporação or-

ganizada dos diversos sujeitos – e da diversidade dos sujeitos – aos processos 

políticos como parte do acesso aos bens materiais, ambientais, simbólicos e 

culturais produzidos socialmente e para se vivenciar as dinâmicas de reconhe-

cimento. Assim, está em questão identificar processos e propostas, dinâmicas 

e sujeitos, divergências e convergências, sob o crivo da alteridade. Quando 

centradas na alteridade, democracias são muito mais do que um jogo: são 

construções, permanentes e sempre novas, conflituosas e desafiantes, de um 

modo de ser social e político, um modo de ser humano, com direitos humanos. 

Educar em direitos humanos é formar na e para a justiça e a paz. Isto 

inclui trabalhar a memória e a verdade como componentes históricos deter-

minantes e lidar com a violência por intermédio de mediações restaurativas. 

Não há formação integral sem justiça, assim como não há direitos humanos 

sem ela. A justiça é exigência que só pode ser efetivada pelo reconhecimento 

da singularidade, da particularidade e da universalidade dos sujeitos. Fazer 

justiça é reparar violações de direitos (reparar as vítimas), restaurar conflitos 

com mediações adequadas e, acima de tudo, promover e proteger as pessoas 

e seus direitos de forma que a dignidade possa ser concreta no cotidiano. Por 

isso, exige a crítica a todas as formas de cinismo que relegam a igualdade à 

quimera, fazem da diversidade motivo de desigualdade (discriminação), fa-

zem da justiça sequer uma promessa e da paz uma expectativa inócua. Justiça 

e paz constituem conteúdos fundamentais da formação em direitos humanos. 

Sujeitos só se constituem e se fazem com os outros considerando estes con-

teúdos, que são complexos e, por vezes, até contraditórios. Comumente o 

mais fácil, o mais simples e o mais conveniente fazem que se abra mão deles. 

Mas abrir mão deles é dispensar a dignidade e, em consequência, inviabilizar, 

interditar, subjugar e sujeitar sujeitos. 

Há diferentes motivações/razões para se educar em direitos huma-

nos. Há quem entenda que a educação escolar não deve educar em direitos 
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humanos: tem, sim, é que formar profissionais competentes e aptos ao mer-

cado de trabalho. Há quem entenda que os motivos que levam os indivíduos 

a educar em direitos humanos são os mesmos que poderiam levá-los a educar 

para a cidadania, para os valores, para a moral, para a paz. Há quem enten-

da que educar em direitos humanos se confundiria com fazer uma educação 

ideológica, estranha à escola, que deveria ser científica. 

Contra estas posições, a motivação para se educar em direitos humanos 

tem como base a noção de que os/as educandos/as da educação escolar [ou 

não] são sujeitos de direitos, que têm o direito de aprender os direitos hu-

manos como parte de sua formação integral, para entender e participar da 

cultura jurídica democrática, que lhes confere cidadania, para saber que são 

parte de uma comunidade moral, para afirmar que querem uma comunidade 

livre de todas as formas de violência, que são parte de uma comunidade po-

lítica e que, por isso, têm os direitos de resistir, de se organizar, de protestar, 

contestando a ordem injusta, por um lado, e de usufruir dos bens produzidos 

coletivamente nesta mesma sociedade. Os direitos humanos, neste sentido, se 

apresentam como uma utopia que alimenta as práticas de transformação das 

situações violadoras e exige a conformação de realidades humanizadas em 

sentido amplo e profundo. 

ausências

“Ausência”: esta é a palavra que caracteriza o que se encontra [ou 

melhor, não se encontra] quando se lê a proposta do Plano Nacional de Edu-

cação (PNE) enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional à luz do 

acumulado em direitos humanos. A seguir, o que se pretende é situar o que ela 

significa e refletir brevemente sobre os impactos que gera.

Ausência dos direitos humanos

O Projeto de Lei nº 8.035/2010, encaminhado pelo Poder Executivo 

ao Congresso Nacional em dezembro de 2010, que estabelece o Plano 

Nacional de Educação (PNE) para os próximos dez anos (2011-2020), é 

um documento enxuto e objetivo, se comparado ao primeiro PNE (Lei n° 
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10.172/2001). Porém, a proposta, estranhamente, nem usa a expressão e 

sequer faz referência aos direitos humanos em geral e à educação em direi-

tos humanos em particular. Isto caracteriza uma situação de ausência dos 

direitos humanos. 

Mesmo que por força hermenêutica se possa argumentar que o conjunto 

do PNE tem tal finalidade, a situação constatada é outra. Aliás, se fosse para 

interpretá-lo assim, ao menos o artigo 2º, que trata das “diretrizes do PNE”, 

deveria contemplar entre as diretrizes apresentadas uma que poderia ser 

assim enunciada: “promoção dos direitos humanos em sua universalidade, 

indivisibilidade e interdependência” ou, então, “promoção do direito humano 

à educação como mediação para a promoção dos direitos humanos em sua 

universalidade, indivisibilidade e interdependência”.

No texto da Mensagem (no 701/2010) que encaminha o PNE para o 

Congresso, há referências ao tema dos direitos humanos,6 o que só reforça 

ainda mais a tese da sua ausência no texto principal. Ora, se na justifica-

tiva da proposta os direitos humanos figuram, por que não figuram na 

proposta propriamente dita? A Mensagem não é mais do que recurso de 

6 Exemplos: 1. Afirma que “A Constituição Federal de 1988 incorpora estas bandeiras 
e traz avanços consideráveis dos pontos de vista jurídico, normativo e institucional 
para garantia dos direitos sociais”. 2. Quando recupera o acumulado da Conferência 
Nacional de Educação (Conae), realizada de 28 de março a 1º de abril de 2010, na 
definição de educação, diz: “Assim, para se concretizar como direito humano inaliená-
vel do cidadão, em consonância com o artigo 1º da LDB, a práxis social da educação 
deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, atendendo às diferenciadas 
demandas, sempre que justificada sua necessidade”. Quando define o direito à educa-
ção, diz: “Direito à Educação: refere-se à garantia do direito social à educação. Como 
direito social, avulta, de um lado, a educação pública, gratuita, laica, democrática, 
inclusiva e de qualidade social para todos/as e, de outro, a universalização do acesso, a 
ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, 
adolescentes, jovens e adultos/as, em todas as etapas e modalidades. Esse direito se 
realiza no contexto desafiador de superação das desigualdades e do reconhecimento e 
respeito à diversidade”. Quando trata da diversidade, diz: “Deverá, ainda, considerar 
a educação dos ciganos, a educação ambiental, os direitos humanos, a liberdade de 
expressão religiosa na escola e a educação profissional. Nesse sentido, o reconheci-
mento, o respeito e o direito à diversidade a serem consolidados na política educacional 
deverão ser realizados por meio de políticas, programas, ações e práticas pedagógicas 
que garantam a efetivação da justiça social, da igualdade e da equidade” (Separata, 
Câmara dos Deputados).
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justificativa, sem força vinculativa do ponto de vista normativo, mas ela 

serve para “revelar” a ausência no texto principal, que não cremos seja 

sinônimo de esquecimento. 

Estranhamente, na proposta de PNE está ausente o fato de que o Brasil 

é signatário de Atos Internacionais de Direitos Humanos, que, ratificados e 

constitucionalmente reconhecidos, passaram a fazer parte do corpo jurídi-

co nacional e, por isso, são obrigação para o Estado. O direito humano à 

educação, previsto nos artigos 13 e 14 do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (Pidesc),7 é um deles. Ora, para ser coeren-

te, o PNE deveria se propor ser um instrumento de políticas públicas cuja 

finalidade maior haveria de ser a realização do direito humano à educação e, 

por intermédio dela, viabilizar mediações para a realização do conjunto dos 

direitos humanos.

Na proposta do PNE também está ausente o reconhecimento do fato 

de que o Brasil, além de ser signatário de atos que tratam dos direitos hu-

manos em geral, também é signatário daqueles que tratam da educação em 

direitos humanos. Mostra disso é o Plano de Ação do Programa de Viena 

(1993, § 33) – no qual está expressa a exigência de implementação de ações 

de educação em direitos humanos –, além da Declaração do México sobre 

Educação em Direitos Humanos na América Latina e Caribe (UNESCO, 

2001) e do Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (ONU, 

2004).8 Ora, aqui aparece nitidamente um descompasso, dado que um dos 

fulcros do PNE haveria de ser exatamente a promoção da educação em 

direitos humanos não somente como meta, mas também como estratégia 

fundamental do conjunto das suas metas. Se assim fosse, a educação em 

direitos humanos teria que perpassar todos os níveis e modalidades de en-

sino, todas as ações educativas e todas as instituições por elas responsáveis. 

Mais do que isso, o PNE haveria de ser, em seu todo, um instrumento para 

a realização do conjunto dos direitos humanos e, senão destes, ao menos 

do direito humano à educação.

7 Promulgado pela ONU em 1966 e ratificado pelo Brasil mediante o Decreto nº 591, de 
06/07/1992.

8 ONU. Assembleia Geral. Resolução nº 59/113 A.
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O elencado resulta suficiente para demonstrar que os compromissos do 

Estado brasileiro em matéria de direitos humanos ainda estão longe de ga-

nhar força programática na educação, como, aliás, apontamos em geral no 

primeiro item deste artigo. 

Ausência de coordenação de políticas

A ausência da menção expressa aos direitos humanos se traduz na 

ausência da coordenação das políticas entre as áreas de ação do governo e 

mesmo dentro do próprio órgão responsável pela educação. Senão, vejamos.

O governo federal publicou, em dezembro de 2006, o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH), do qual o Ministério da Educa-

ção (MEC) é um dos patrocinadores, juntamente com o Ministério da Justiça 

e a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Nele há 

farta lista de princípios, diretrizes e ações programáticas, tanto para a educa-

ção básica quanto para a superior (assim como para a educação não formal, 

para a educação dos profissionais do sistema de justiça e segurança e para a 

educação e a mídia). Ora, é difícil de compreender que o PNE não estabeleça 

qualquer diálogo com tão importante documento construído pela sociedade 

brasileira e adotado pelo governo como promessa de política pública sistemá-

tica e de longo fôlego.

A ausência está também na simplesmente ignorada relação do PNE com 

o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3).9 Nele está previsto 

um eixo inteiro dedicado à educação em direitos humanos (eixo orientador 

V), com cinco diretrizes (nº 18, 19, 20, 21 e 22), com objetivos estratégicos e 

mais de 50 ações programáticas, das quais pelo menos a metade está direta-

mente voltada para a educação escolar (básica e superior), além de previsões 

relacionadas à educação nos vários outros eixos do programa. Deste também 

o Ministério da Educação é um dos signatários. Ora, novamente resulta difícil 

entender que o mesmo governo, no prazo de um ano, lance dois documentos 

referenciais de políticas, sendo que o posterior sequer refere ou tem qualquer 

relação expressa com o anterior. No mínimo, o PNE teria que fazer referência 

9 Publicado pelo Decreto nº 7.037, de 21/12/2009.
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aos compromissos assumidos no PNDH-3 no que diz respeito à educação, 

dando-lhe consequência, dado que é um plano de política setorial prevista de 

forma mais geral no primeiro. 

Outra mostra da falta de coordenação entre as políticas é que a Secre-

taria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República lançou, em época 

mais ou menos contemporânea, o projeto de lei que institui o PNE, o Plano 

Brasil 2022. Nele também há expressa previsão da relação entre os direitos 

humanos e a educação. Ora, mais uma vez revela-se a falta de relação e co-

erência entre propostas de planejamento estratégico do governo, como é o 

caso deste plano, que prevê estratégias para o ano do bicentenário da inde-

pendência, e das políticas federais. O que se poderia esperar, dado que ambos 

os documentos praticamente coincidem em período de vigência, é que entre 

eles houvesse algum grau de interação.

A Conferência Nacional de Educação (Conae), realizada de 28 de março 

a 1º de abril de 2010, referida como fonte que deu origem ao projeto de lei 

do PNE, como já indicamos em nota de rodapé anterior, apresentou uma lista 

bastante significativa de propostas para a educação em direitos humanos. 

Pode-se, por exemplo, ler isso no eixo VI (justiça social, educação e trabalho: 

inclusão, diversidade e igualdade) do Documento Final da Conferência. Ora, 

se a Conae efetivamente serviu de base à proposta do PNE, seria de esperar 

que, ao menos, houvesse alguma referência aos direitos humanos no corpo do 

PNE, mais do que na mensagem de justificativa.

A ausência de coordenação programática resulta em dado preocupante, 

uma vez que, não sendo efetiva e não se traduzindo de forma consistente nos 

instrumentos de ação, como são os planos, perde força a expectativa de que a 

implementação seja efetivada na perspectiva de política de Estado.

para seguirmos em luta...

A luta pelos direitos humanos é uma construção permanente e exige 

posicionamento e compromisso dos agentes políticos e sociais. Não se faz 

direitos humanos sem luta por direitos humanos como construção históri-

ca. Por isso, acreditamos que somente os setores populares, aqueles que têm 

sido responsáveis por denunciar interdições e ausências, também são os que 
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podem, à luz de referenciais consistentes e coerentes, propor caminhos alter-

nativos e (alter)ativos para que novas realidades sejam concretizadas. 

Fazer a luta por direitos humanos é renovar o compromisso de fazer da 

educação e de todas as iniciativas educacionais (em todos os níveis, modalida-

des, sistemas e espaços) mediações privilegiadas para a vivência dos direitos 

humanos. Por isso, os/as que fazem a luta por direitos humanos insistem que 

o conjunto da educação haveria de ser orientado pela diretriz da promoção 

dos direitos humanos, de todos os direitos humanos, de todas as pessoas.

Temos ciência de que somente o compromisso efetivo dos setores popu-

lares nesta direção é que poderá fazer reverter, o quanto possível, as ausências 

e (quem sabe?), com isso, se possa encetar caminhos mais adequados para su-

perar as interdições. Esta é a razão de nossa crença e a confiança de nossa luta!
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1. introdução

Divulgado em 15 de dezembro do ano passado, o Projeto de Lei (PL) 

nº 8.035/2010, que trata do segundo Plano Nacional de Educação pós-rede-

mocratização do Brasil, chegou ao Congresso Nacional, frustrando boa parte 

das expectativas da comunidade educacional.

Embora tenha aspectos positivos, como uma clara ênfase à questão da 

valorização docente entre as metas e estratégias do texto, o PL 8.035/2010 

contrariou ou deixou de incorporar adequadamente deliberações emblemáti-

cas da Conferência Nacional de Educação (Conae). Além disso, não conseguiu 

cumprir com as exigências federativas determinadas pela Emenda Constitu-

cional nº 59/2009, que, entre outras medidas, alterou o caput e os incisos do 

art. 214 da Constituição Federal de 1988.

Após a referida emenda, a nova redação constitucional do art. 214 de-

termina 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 cola-

boração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementa-

ção 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: (Nova 

redação do caput, dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

I - erradicação do analfabetismo;



68 Daniel Cara e Luiz Araújo

II - universalização do atendimento escolar;

III - melhoria da qualidade do ensino;

IV - formação para o trabalho;

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País;

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

cação como proporção do produto interno bruto. (Inciso incluído pela 

Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

Gravemente, o texto do PL 8.035/2010, ao não estabelecer responsabi-

lidades específicas e mutuamente solidárias e complementares à União, aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios, deixa de cumprir com o ob-

jetivo constitucional do PNE, que é o de “articular o sistema nacional de 

educação em regime de colaboração”. 

Tão grave quanto essa falta de correspondência entre o PL e o texto 

constitucional foi o fato de que a proposta do MEC para o PNE chegou 

ao Congresso Nacional desacompanhada de diagnóstico e planilhas de 

custos. Como se as ausências não fossem sérias, o projeto ainda deixou de 

considerar metas intermediárias e indicadores de resultados efetivos. Em 

outras palavras, o texto do PL 8.035/2010 não colabora com o controle 

social ao não determinar em que passo o País está em termos de acesso e 

qualidade da educação.

Como não é possível debater qualquer plano sem tomar como base um 

diagnóstico capaz de justificar a elaboração, as escolhas e os caminhos pro-

postos a um plano – e também como é improdutivo discutir a viabilidade 

de qualquer projeto sem uma análise de custo –, após muita pressão da so-

ciedade civil e do parlamento, o MEC apresentou em meados de maio dois 

documentos orientadores: o primeiro intitulado “O PNE 2011-2020: metas e 

estratégias”, que procura justificar as opções do governo federal ao elaborar 

o plano, e o segundo intitulado “Previsão de investimento necessário para 

cumprir o PNE, além do investimento atual de 5% do PIB”, que busca quan-

tificar o volume de recursos necessários para viabilizar o novo PNE.

Embora ambos sejam insuficientes para fomentar um debate nacional 

verdadeiramente propositivo e aprofundado em torno do plano, o fato de que 
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tais documentos estão formalmente apresentados e acessíveis eleva a discus-

são para um outro patamar. O objetivo deste artigo é, com base na planilha 

de custos apresentada no segundo documento do MEC (“Previsão de inves-

timento necessário para cumprir o PNE, além do investimento atual de 5% 

do PIB”), justificar a necessidade de registrar legalmente a necessidade de 

10% do PIB como meta de aplicação de recursos públicos ao investimento 

em educação no II PNE. A referência, para tanto, será um estudo orientador 

produzido pela Coordenação Geral e pelo Comitê Diretivo da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação.

2. o pne e a construção de um cenário para a educação brasileira

Boa parte da tarefa na criação de um bom plano é o exercício de cons-

trução de cenários. No caso do Plano Nacional de Educação, a pergunta 

orientadora para o desenho de qualquer panorama educacional deve ser: qual 

será a situação do atendimento do direito à educação no Brasil – em termos 

de oferta, fluxo, qualidade e abrangência –, daqui a dez anos, para todos os 

níveis e etapas da educação?

Considerando-se que o Brasil ainda é um país distante de cumprir com 

seus ditames constitucionais e assumindo que a Constituição Federal de 

1988 deva ser a referência primordial para qualquer instrumento legal a ser 

instituído no País, o Plano Nacional de Educação deve, portanto, planejar 

o cumprimento das exigências estabelecidas pela Carta Magna no capítulo 

da educação.

Em termos substantivos, isso significa estabelecer metas e estratégias 

capazes de consagrar as determinações dos artigos 205 e 206 da Constituição 

cidadã de 1988.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
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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 con-

curso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da edu-

cação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores con-

siderados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 

para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

2.1. O financiamento adequado da educação é um pressuposto

Entre as décadas perdidas de 80 e 90 do século passado, durante uma 

das tantas crises brasileiras de empregabilidade, o sociólogo Herbert de Souza 

(o Betinho) cunhou uma frase que se tornou célebre nos debates econômicos: 

“A tecnologia moderna é capaz de realizar a produção sem emprego. O diabo 

é que a economia moderna não consegue inventar o consumo sem salário”.

Incorporando o mesmo raciocínio lógico e cristalino, afirmamos que 

também não é possível realizar uma política pública complexa, abrangen-

te e que deve buscar um padrão qualidade – como a política educacional 

–, que deve ainda ser capaz de atender de modo digno e diário a milhões 

de brasileiros e brasileiras, sem a destinação adequada de recursos.
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Em outra perspectiva, mas contribuindo com o mesmo assunto, uma 

frase de James Carville – um dos principais coordenadores da vitoriosa 

campanha presidencial de Bill Clinton em 1992 – também oferece um bom 

parâmetro para o debate sobre o PNE, embora seja marcadamente desele-

gante. Na formulação da estratégia para a disputa eleitoral estadunidense, 

Carville demarcou com acerto que o foco do debate de enfrentamento de 

Bush (pai), que tentava a reeleição, deveria ser econômico e não moral. 

Para convencer o comando de campanha, Carville cunhou a emblemática 

frase: “É a economia, estúpido”.

Embora seja errôneo e equivocado afirmar que o financiamento ade-

quado da educação pública resolva sozinho o conjunto avassalador de 

problemas educacionais brasileiros, é certo afirmar que sem ele nada po-

derá ser feito. Afinal de contas, não é possível remunerar adequadamente 

os professores das redes públicas, reduzir o número de alunos por turma, 

dotar de infraestrutura adequada as escolas, implementar programas de 

formação continuada aos profissionais da educação, entre outras medidas, 

sem uma política adequada de gasto público em educação. Nas políticas 

educacionais, como em qualquer outra área, a obtenção de bons resultados 

exige a compreensão de que o investimento adequado é um pressuposto 

e a boa gestão é um princípio. Infelizmente, o Brasil não implementa nem 

um, nem o outro critério, salvo raríssimas exceções, especialmente alguns 

ganhos relativos, em termos de política de gestão, localizados em algumas 

“ilhas” de excelência estaduais e municipais.

3. Quanto é preciso ser investido para o ii pne ser capaz  
de garantir um padrão mínimo de qualidade?

Entre tantos debates estimulados pela tramitação do PL 8.035/2010, 

o custo financeiro do novo Plano Nacional de Educação é o tema principal, 

especialmente por ser a mais visível insatisfação da comunidade educacional 

com o teor do projeto de lei enviado pelo Executivo.

Diante da planilha de custos apresentada no documento “Previsão de 

investimento necessário para cumprir o PNE, além do investimento atual de 

5% do PIB”, a comunidade educacional elencou as seguintes críticas:
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1ª. Os valores de custo-aluno utilizados pelo MEC, especialmente 

para a educação básica, não correspondem à realidade vivencia-

da pelas redes públicas estaduais e municipais, uma vez que estão 

distantes dos valores realmente aplicados.

2ª. Mesmo que os valores apresentados fossem compatíveis com 

o valor realmente aplicado, seria equivocado ancorar o futuro 

plano educacional em valores que não conseguiram e não con-

seguirão resolver o problema da qualidade de nossa educação, 

especialmente no que se refere à garantia de oferta de um pa-

drão mínimo de qualidade para todos os brasileiros e todas as 

brasileiras.

3ª. A planilha de custos do MEC trabalha com parâmetros que não 

foram explicitados no texto do PL 8.035/2010, postura incompatí-

vel com a necessária transparência que uma lei deve ter. Enquanto 

na planilha se calcula os custos do ensino superior mantendo-se a 

proporção atual de participação do setor público (26,4% das ma-

trículas), este dado não é apresentado no texto legal que tramita na 

Câmara dos Deputados, mesmo diante do fato de que tal definição 

seja primordial para a definição dos custos. Ainda sobre o ensino 

superior, na planilha governamental se calcula a expansão de va-

gas considerando-se que metade das matrículas serão ofertadas na 

modalidade à distância, quesito que também não foi explicitado 

no texto do projeto de lei. Igual procedimento é verificado nos 

cálculos da expansão da educação profissional.

4ª. Há uma ausência recorrente de cálculo dos custos de metas ple-

namente quantificáveis. O exemplo mais acintoso é a não-esti-

mativa de custos da alfabetização de 14 milhões de jovens e 

adultos. Na planilha governamental se considera que tal esforço 

financeiro está embutido nos custos estimados para dar acesso 

a 25% dos alunos de educação de jovens e adultos ao ensino 

profissionalizante.
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5ª. Na planilha também se considera que as redes públicas não preci-

sarão ampliar seus espaços físicos, nem ampliar a oferta de vagas 

para incorporar um milhão e 500 mil jovens que se encontram 

fora da escola. O argumento utilizado na nota técnica “O PNE 

2011-2020: metas e estratégias” é que a questão será contornada 

pela diminuição da pressão demográfica. O depoimento de gesto-

res municipais e estaduais mostra que há um descompasso entre 

possíveis saldos de vagas em escolas centrais e a necessidade de 

construção de novas unidades nas periferias de grandes cidades e 

em cidades do interior.

6ª. Não foram estimados os custos de ampliação da cobertura dos 

programas federais destinados à educação básica derivados da 

elevação da oferta escolar. A incorporação de milhões de alu-

nos na creche, na pré-escola e no ensino médio afetará o dis-

pêndio de programas de alimentação escolar, dinheiro direto 

na escola, transporte escolar e fornecimento de livro didático, 

por exemplo.

7ª. Não foram calculados os custos da continuidade dos estudos de pelo 

menos parte dos 14 milhões de jovens e adultos que serão alfabetiza-

dos na próxima década. Sem este investimento na incorporação da 

escolaridade destes cidadãos, a meta de elevação da escolaridade dos 

brasileiros com mais de 18 anos de idade não será alcançada.

8ª. Os cálculos apresentados não levam em consideração os custos 

para a elevação do padrão de atendimento ofertado atualmente 

a 16 milhões de crianças e jovens nas Regiões Norte e Nordeste. 

Os indicadores educacionais destas regiões puxam a média na-

cional para baixo, e uma das causas disso é que o valor aplicado 

por aluno é baixo, impedindo o alcance de um padrão mínimo de 

qualidade. Um enfoque na equidade possui custos financeiros, e 

estes estão ausentes da planilha governamental.
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Para a construção de uma estimativa de custos, é necessária a definição 

de alguns parâmetros. De maneira congruente com o trabalho da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, será usado como referência o estudo do 

Custo Aluno-Qualidade Inicial, incorporado pelo Conselho Nacional de Edu-

cação por meio da Resolução nº 8/2010.

3.1. O Custo Aluno-Qualidade Inicial é o parâmetro

De acordo com o art. 206 da Constituição Federal, o próximo PNE 

deve buscar meios para universalizar o direito à educação com base em 

um padrão mínimo de qualidade a ser garantido em todo o País. Deste 

modo, o valor por aluno da educação básica utilizado neste artigo é o 

Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), nos termos do parecer aprovado 

pelo CNE (e por suas revisões).

Este parâmetro é coerente com a deliberação da Conferência Nacional 

de Educação, que decidiu, graças à emenda proposta pela Campanha Nacio-

nal pelo Direito à Educação, que:

Como alternativa ao atual desequilíbrio regional e à oferta de educação 

básica pública, o financiamento à educação deve tomar como referên-

cia, e em caráter de urgência, o mecanismo do custo aluno/a-qualidade 

(CAQ). Previsto no ordenamento jurídico brasileiro, o CAQ deve ser 

definido a partir do custo anual por estudante dos insumos educacio-

nais necessários para que a educação básica pública adquira e se realize 

com base em um padrão mínimo de qualidade (Documento Final da 

Conae, pág. 105).

Deste modo, para a expansão da oferta de cada etapa ou modalida-

de da educação básica, foram utilizados os valores do CAQi relativos a 

2009, ou seja, foi estabelecido que os novos alunos e alunas deveriam ser 

incluídos em um padrão mínimo de qualidade inicial. O ano de 2009 foi 

utilizado para manter um parâmetro de comparação com a planilha de 

custos do MEC.
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tabela 1. valores do CaQi, para cada etapa  
da educação básica, em 2009 (r$):

etapa Custo aluno-Qualidade inicial/ano (r$)
Creche 6.450,70

Pré-escola 2.527,76

Ensino Fundamental Séries Iniciais (EFSI) 2.396,44

Ensino Fundamental Séries Finais (EFSF) 2.347,20

EJA 2.396,44

Ensino Médio 2.429,27

Educação do Campo 4.415,37

Da mesma forma, foi calculado o valor necessário para que as escolas 

nas Regiões Norte e Nordeste alcançassem tal patamar. Para este cálculo, 

foi utilizado o valor por aluno identificado pela pesquisa “Gasto Municipal 

Real”, apresentada por Cleuza Repulho, presidente da Undime, na já referida 

audiência pública sobre financiamento da educação no PNE. Para efeito de 

cálculo, foi considerada a diferença entre este custo aluno/ano real e o CAQi.

tabela 2. Custo aluno/ano real versus CaQi

etapas pesquisa undime (a)(r$) CaQi (r$) diferença a/b (%)
Creche 1.876,89 6.450,70 29,1%
Pré-escola 1.531,56 2.527,76 60,6%
EFSI 1.948,80 2.396,44 81,3%
EFSF 2.276,16 2.347,20 97,0%

Considerando-se a distância entre o custo aluno-real e o CAQi, foi estimado 

o universo de alunos matriculados nas Regiões Norte e Nordeste no ano de 2009.

tabela 3. matrículas das regiões norte e nordeste do brasil

etapas matrículas
Creche 406.193
Pré-escola 1.682.566
EFSI 6.714.445
EFSF 5.145.329
Ensino médio 2.900.562
total 16.849.095

Fonte: Elaborado com base nos dados do documento 
O PNE 2011-2020: metas e estratégias- “versão atualizada” (MEC, 2011).

Fonte: Elaborado com base nos dados do documento 
O PNE 2011-2020: metas e estratégias- “versão atualizada” (MEC, 2011).

Fonte: Elaborado com base nos dados do documento 
O PNE 2011-2020: metas e estratégias- “versão atualizada” (MEC, 2011).
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3.2. A estimativa de demanda por educação

A construção do cenário da educação, para daqui a 10 anos, depende de 

um cálculo de demanda da oferta educacional. Para cumprir com esse exer-

cício, foi utilizada a sistematização de informações sobre o comportamento 

demográfico no Brasil apresentada pelo professor José Marcelino Rezende 

Pinto (USP), na supracitada audiência pública na Comissão Especial do PNE, 

realizada pela Câmara dos Deputados. Também foram considerados os da-

dos fornecidos pelo Ministério da Educação nos dois documentos já citados, 

quando os mesmos se mostraram complementares.

a. Para o atendimento de 50% das crianças de zero a três anos em cre-

che em 2020, foi considerada a demanda de 3.134.000 novas vagas;

b. Para a universalização do atendimento das crianças de quatro e cinco 

anos até 2016, foi considerada a demanda de 1.361.000 novas vagas;

c. Para a universalização do atendimento de crianças de seis a quator-

ze anos, não foi considerada a necessidade de expansão de oferta 

de vagas, pois a estimativa apresenta redução de 587.000 alunos;

d. Para a universalização do atendimento de jovens de quinze a de-

zessete anos até 2016, foi considerada a necessidade de expansão 

de 1.500.000 matrículas;

e. Para a universalização da alfabetização de jovens e adultos, foi 

considerada a existência de 14.104.984 analfabetos. Porém, foi 

calculado o custo de incorporação na EJA (educação de jovens e 

adultos) para a continuidade dos estudos de pelo menos 30% dos 

alfabetizados no período. Além disso, o cálculo considera que a 

alfabetização pode ser feita em seis meses, estabelecendo como 

valor a metade do custo-aluno estabelecido para EJA e diminuin-

do deste valor o quantitativo per capita do Programa Brasil Alfa-

betizado aplicado em 2010 (R$ 410,12);
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f. Para o acesso à educação de pessoas com deficiência, foi conside-

rado um atendimento, em 2009, de 22% da clientela (408.822), 

sendo necessário incluir 1.449.460 alunos.

g. Para o alcance da cobertura de 50% de escolas em regime de tempo 

integral, foram aceitos os números apresentados pelo MEC, segun-

do os quais será necessário incluir, nesta modalidade, 10.000.000 

de alunos. Contudo, seu custo representa o dobro do ensino parcial, 

sendo calculado em nossa planilha um custo da metade deste valor;

h. Para a inclusão de alunos de EJA no ensino profissionalizante, 

foram aceitos os dados fornecidos pelo MEC, ou seja, de que se-

rão necessárias 823.029 vagas, mas foi calculado o custo-aluno/

ano em 1,5 o valor do ensino médio, conforme recomendação do 

professor José Marcelino Rezende Pinto;

i. Para o cálculo de custo da meta de duplicação da matrícula de 

educação profissional, foram aceitos parcialmente os números do 

MEC. A demanda é efetivamente de 1.036.945 novas vagas, mas 

– de forma coerente com as emendas da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação – foi determinada uma expansão baseada em 

80% de vagas públicas (contra 52% atuais e mantidas pelo MEC 

em sua planilha). Este formato garantirá que a participação públi-

ca em 2020 chegue a 66% do cômputo geral de matrículas;

j. Para o ensino superior, foi aceito o universo de expansão de 5,3 mi-

lhões de matrículas, mas foi alterado o percentual de vagas públicas 

que devem ser oferecidas até 2020. Este artigo acata a deliberação da 

Conae de que 60% destas novas vagas sejam públicas. Também foi 

refeito o percentual de vagas presenciais e em EAD (educação à dis-

tância) proposto pelo MEC (50% X 50%). Para este cálculo houve 

a aplicação de 75% de vagas presenciais e de 25% oferecidas à dis-

tância. Esta proposta garante que, ao final da década, o setor público 

seja responsável por 42% da oferta de vagas, patamar compatível 
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com o que foi aprovado para o PNE de 2001/2010. Foram manti-

dos os valores de custo-aluno fornecidos pelo MEC. Porém, para o 

ensino à distância, foi construído um percentual intermediário entre 

a proposta do MEC (de 25% do valor do ensino presencial) e a 

apresentada pelo professor Nelson Cardoso do Amaral (UFG), na 

audiência pública de financiamento da educação no PNE II, que es-

timou que a EAD custa 60% do valor do ensino presencial. Assim, 

como alternativa, foi utilizado no cálculo o percentual de 40%.

k. Foi mantido o quantitativo de professores a ser atendido pelo cres-

cimento dos salários médios e também o valor de salário médio 

apresentado pelo MEC. Porém, na planilha se acrescentou o quan-

titativo de professores que serão contratados no decorrer da década 

na educação básica, mantendo-se coerência com as demais metas de 

expansão de matrículas. Serão pelo menos 238.333 novos docentes.

l. O acréscimo de matrículas na educação básica acarretará a ele-

vação de custos de programas nacionais gerenciados pelo MEC. 

Por isso, foram calculados os acréscimos orçamentários nos prin-

cipais programas (Pnae, Pnate e PDDE).

3.3. Dificuldades em algumas metas

Para o exercício de cálculo deste artigo, foi buscada a máxima quantifi-

cação possível das 20 metas apresentadas no PL 8.035/2010. O percentual de 

ampliação interno a cada meta levou em consideração as emendas sugeridas, 

quando maiores do que as propostas apresentadas pelo texto original.

Foi calculado o custo da meta 21, proposta pela Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação, que materializa a implantação do Custo Aluno-

-Qualidade Inicial nas Regiões Norte e Nordeste do País.

Porém, pelo menos em três metas, não foi possível encontrar parâmetros 

razoáveis para estimar os seus custos.

A meta 7, que estabelece melhoria dos indicadores do Ideb, certamente 

exigirá aumento dos recursos aplicados em insumos e formação continuada 
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dos docentes; porém, seus custos aparecem parcialmente representados na 

meta 21, mas somente no que se refere a insumos e para duas regiões. Ocorre 

que o MEC não estimou custo para esta meta também.

O estabelecimento de planos de carreira para o magistério, previsto na 

Meta 18, obviamente elevará os custos financeiros das folhas de pagamento 

dos estados e municípios. Neste quesito foi considerado que tais custos estão 

parcialmente representados na elevação dos salários médios dos professores 

com nível superior. Mas este cálculo não capta o impacto da progressão de 

50% de professores com pós-graduação (meta 16) nas respectivas carreiras 

do magistério, por exemplo.

Já a meta 19, que trata da democratização do funcionamento das esco-

las, é de difícil mensuração.

3.5. Resultados encontrados

Ao se inserir os custos a partir dos parâmetros descritos, pode ser aufe-

rido um acréscimo de 5,74% do PIB, além dos 5% do PIB já investidos em 

educação. Os dados foram comparados com o PIB de 2009, utilizando-se a 

mesma referência dos dados apresentados pelo MEC no documento “Previ-

são de investimento necessário para cumprir o PNE, além do investimento 

atual de 5% do PIB”.

Em termos absolutos, a diferença entre os dados apresentados pelo MEC 

e os valores registrados na citada nota técnica é de R$ 119.411.710.018,85. 

Em termos de percentual do PIB, enquanto o MEC propõe 6,943%, neste 

estudo se prevê a necessidade de 10,74% do PIB.

Pela proposta do MEC, o acréscimo médio anual seria de R$ 6 bilhões/

ano. Neste artigo se expõe a necessidade de R$ 18 bilhões a mais por ano, 

conforme pode ser observado na tabela seguinte.

A conclusão é que o PNE só será capaz de colaborar com a universa-

lização da educação de qualidade no Brasil se o plano previr um volume 

adequado de recursos. Caso contrário, daqui a dez anos, o cenário da edu-

cação brasileira será pouco diferente do que já é verificado hoje, ou seja, o 

direito à educação não será efetivamente consagrado, conforme os parâme-

tros constitucionais. 
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tabela 4. planilha de custo do pne com  
padrão mínimo de qualidade

meta descrição da meta
demanda de 
novas matrícu-
las em 10 anos

Custo por 
aluno (r$)

valores (r$)
% do 
pib

1
50% de atendi-
mento 
em creche

3.134.000 6.450,70 20.216.500.068,00 0,643%

 
Crescimento dos 
programas federais

431.320.530,36 0,014%

2
Universalização 
da pré-escola

1.361.000 2.527,76 3.440.275.916,00 0,109%

 
Crescimento dos 
programas federais

141.064.569,84 0,004%

 
Universalização do 
ensino fundamental

0 2.527,76 - 0,000%

3
Universalização do 
atendimento de 15 
a 17 anos

1.500.000 - 3.643.908.000,00 0,116%

 
Crescimento dos 
programas federais

131.815.330,57 0,004%

4
Universalização do 
atendimento às pes-
soas com deficiência

1.498.000 2.527,76 3.589.873.112,00 0,114%

5
Crianças alfabetiza-
das aos oito anos

 

6
50% de escolas com 
tempo integral

10.000.000 2.527,76 23.964.440.000,00 0,762%

7
Melhoria dos in-
dicadores do Ideb

 

8
Elevação de 25% da 
escolaridade para 
os mais pobres

 

9
Universalização da 
alfabetização de 
adultos

14.104.984 853,76 11.116.166.100,37 0,354%

 
Garantia de 
continuidade nos 
estudos para 30%

4.231.495 2.527,76 10.140.541.283,07 0,323%

10
25% de alunos de 
EJA em cursos pro-
fissionalizantes

823.029 3.643,91 2.999.041.957,33 0,095%
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11
Duplicação da 
matrícula profis-
sional

829.556 6.000,00 4.977.336.000,00 0,158%

12

Aumento da 
cobertura do ensino 
superior, sendo 
60% pública

3.221.467 0,000%

 
Matrículas pres-
enciais no ensino 
superior

2.416.100 15.500,00 37.449.553.875,00 1,192%

 
Matrículas à 
distância no ensino 
superior

805.367 6.200,00 4.993.273.850,00 0,159%

13
Ampliação do per-
centual de mestres e 
doutores

348.440 15.500,00 5.400.820.000,00 0,172%

14
Ampliação da for-
mação de mestres e 
doutores

182.152 15.500,00 2.823.356.000,00 0,090%

15
Todos os professo-
res da educ. básica 
com nível superior

 

16
Formação de 50% 
de professores em 
pós-graduação

504.385 15.500,00 7.817.967.500,00 0,249%

17

Elevação dos 
salários dos profes-
sores da 
educ. básica

1.900.000 1.047,00 26.517.369.000,00 0,844%

 
Novos professores 
contratados pelas 
metas do PNE

238.333 1.047,00 3.326.296.897,83 0,106%

18
Implantação de 
planos de carreira

 

19
Democratização da 
gestão das escolas

 

21
Padrão mínimo de 
qualidade no Norte 
e no Nordeste

16.849.095 7.349.311.035,43 0,234%

total do pib em 2009 
(3.143.000.000.000)

  180.470.2a1.025,80 5,742%

Fonte: Elaborado com base nos dados do documento 
O PNE 2011-2020: metas e estratégias- “versão atualizada” (MEC, 2011).
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o novo Pne, a amazônia e o desafio  

da educação como direito humano

Alberto Damasceno 
Émina Santos

A evolução brasileira, de simples colônia 

tropical para nação, tão difícil e dolo-

rosa, e cujo processo, mesmo em nossos 

dias, ainda não se completou, seria lá 

[no Norte] muito retardada. A Amazônia 

ficou, neste sentido, muito atrás das 

demais regiões ocupadas e colonizadas 

do território brasileiro.

Quanto a seus resultados materiais, eles 

também são minguados. É frisante o con-

traste entre o que apresentam e o que 

deles esperava a imaginação escaldante 

do branco europeu em contato com os 

trópicos. (PRADO JR., 1990, p. 74-5)

Discutir os direitos humanos na Amazônia da atualidade infelizmente 

nos remete a um cenário ainda em construção, apesar dos inegáveis avanços 

conquistados por via da luta social e de seu consequente reconhecimento, 

legitimidade e consolidação no marco legal brasileiro. Da mesma maneira, 

ainda não podemos nos referir ao seu fortalecimento institucional, à sua ga-

rantia ou reparação, mesmo que tenhamos como certa sua irreversibilidade 

histórica. Nisso concordamos com Gustavo Venturi, quando ele defende que 

“retrocessos conjunturais à parte, a história demonstra que, no atacado, o 

desenvolvimento moral da humanidade é irreversível, posto que não ocorre 
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aos sujeitos de direito, uma vez tendo tomado consciência destes, abrir mão 

de sua titularidade” (VENTURI, 2009, p. 29).

 Especificamente em educação, considerada como direito humano 

fundamental, por ser capaz de potencializar os demais direitos, urge um desa-

fio de grande extensão aos brasileiros, que é o resgate do seu sentido político1 

a partir do ideal de universalização do acesso e da permanência com sucesso 

de crianças, adolescentes e jovens e na reparação com qualidade àqueles que, 

por condições as mais adversas possíveis, não estiveram na escola no momen-

to certo ou dela foram excluídos por conta de marcadores sociais de diferença 

(de gênero, orientação sexual, etnia, religiosa, etc.).

Nossa Carta Magna de 1988 trata da matéria, compreendendo-a como 

uma categoria de princípio e/ou determinante para o desenvolvimento da so-

ciedade brasileira, indicando como fim último o “pleno desenvolvimento da 

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

trabalho” (artigo 205). Ressalta-se, entre os princípios que fundamentam o 

desenvolvimento do ensino, a igualdade de condições para o acesso e a per-

manência à escola (artigo 206, inciso I).

Mantendo a linha de raciocínio, o marco normativo oficial da políti-

ca educacional brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/1996), trata a educação como direito inalienável, enquanto 

“direito social proeminente, como pressuposto para o exercício adequado 

dos demais direitos sociais, políticos e civis” (MACHADO e OLIVEIRA, 

2001, p. 56).

Por estas e outras razões, o debate atual em torno da aprovação de 

um novo Plano Nacional de Educação, cujo projeto de lei o governo federal 

apresentou ao Congresso Nacional, sob o número 8.035/2010 (doravante 

denominado PL 8.035), é alvissareiro e ocorre em um contexto propício para 

avaliarmos: 1) se – e de que forma – a educação, como processo formativo 

amplo e como direito humano fundamental, será garantida; 2) de que manei-

ra suas diretrizes, metas e estratégias de ação concebem-na como um direito 

capaz de prover as pessoas de “instrumentos para melhor ler, interpretar e 

1 Veja: HADDAD (2003), p. 27.



87O novo PNE, a Amazônia e o desafio da educação como direito humano Alberto Damasceno e Émina Santos

atuar na sua realidade”;2 3) ou mesmo se este direito está sendo preceituado 

como mero processo de “escolarização bancária”.3

Embora não tenhamos a intenção de imaginar que um documento legal, 

por si só, tenha o condão de garantir o pleno reconhecimento dos direitos 

humanos, ou seja, capaz de reestruturar as relações em uma sociedade pro-

fundamente desigual, é de nosso interesse, como já dissemos, investigar em 

que medida este novo ordenamento garante a efetivação da educação como 

direito, considerando que seu referencial ético-político é fruto, diferentemente 

do plano anterior (Lei nº 10.172/2001), de um intenso processo de mobili-

zação em prol da educação pública, democrática, gratuita e com qualidade 

social, por meio de conferências municipais, regionais e estaduais que culmi-

naram com a Conferência Nacional de Educação (Conae) realizada em 2010. 

Partindo da ideia, historicamente consolidada, de que o surgimento de 

novos direitos sempre foi precedido de fortes mobilizações sociais e políticas, 

este novo plano tende a se constituir em um instrumento mais legitimado 

politicamente e mais referenciado socialmente, na medida em que começou 

a ser construído por 2.500 delegados, que representam diferentes segmentos 

da comunidade educacional de todos os estados do País, dando origem a 

uma proposta de plano concebida a partir das necessidades reais de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos dos mais diversos rincões, que se consolidou 

em um documento final

[...] que apresenta diretrizes, metas e ações para a Política Nacional de 

Educação, na perspectiva da inclusão, igualdade e diversidade, o que 

se constitui como marco histórico para a educação brasileira na con-

temporaneidade. O Documento Final resultou de um rico processo de 

construção coletiva, desencadeado pela decisão política de submeter 

ao debate social as ideias e proposições em torno da construção do 

2 Veja: HADDAD (2003), p. 28.

3 Na sua obra “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire já denunciava uma forma de 
educação que, sendo antidialógica, estabelecia uma distância contraditória entre o edu-
cador e o educando, atribuindo a este último a função simplória de memorizar e/ou 
copiar o que ouvia daquele, sem discutir, criticar ou conhecer, apenas memorizando 
mecanicamente o conteúdo repassado (FREIRE, 1987).
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Sistema Nacional de Educação, que assegurasse a articulação entre os 

entes federados e os setores da sociedade civil (CONAE, 2010, p. 07).

Os assuntos debatidos na referida conferência estavam divididos em 

seis eixos,4 e um de seus produtos foi um documento final, que serviu de 

base5 para a elaboração do PL 8.035/2010, cujas diretrizes de ação, confor-

me o seu art. 2º, são:

I. erradicação do analfabetismo;

II. universalização do atendimento escolar;

III. superação das desigualdades educacionais;

IV. melhoria da qualidade do ensino;

V. formação para o trabalho;

VI. promoção da sustentabilidade socioambiental;

VII. promoção humanística, científica e tecnológica do País;

VIII. estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto;

IX. valorização dos profissionais da educação; e

X. difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e 

a gestão democrática da educação (BRASIL, 2010).

4 Eixo 1: O papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade: organização 
e regulação da educação nacional; Eixo 2: A qualidade da educação, gestão democrática 
e avaliação; Eixo 3: Democratização do acesso, permanência e sucesso escolar; Eixo 4: A 
formação e valorização dos profissionais da educação; Eixo 5: Financiamento da educação e 
controle social; Eixo 6: Justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade.

5 Na Exposição de Motivos do PL 8.035, lê-se que: “partindo das contribuições advindas 
das deliberações aprovadas pela Conae, das diversas avaliações do PNE vigente e de 
documento básico preparado pelo CNE, produziu-se uma proposta preliminar do novo 
plano, encaminhada ao Ministro da Educação em maio de 2010. A fim de cumprir com 
sua missão, o corpo técnico e dirigente do MEC, assim como de seus órgãos vinculados, 
debruçou-se sobre esses estudos e documentos, apreciando cada uma das contribuições 
apresentadas, de modo a construir um documento que se aproximasse ao máximo dos 
anseios da sociedade” (BRASIL. Exposição de Motivos do Projeto de Lei 8.035/2010).
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Embora se configure como um plano mais orgânico enquanto política 

de Estado para a educação, ele já nasce, mesmo antes de sua aprovação no 

Congresso Nacional, com a necessidade de desfazer embaraços originados 

desde o plano anterior, pois os vetos sofridos,

[...] assim como a não regulamentação do regime de colaboração entre 

os entes federados, como preconiza a Constituição Federal de 1988, 

além da permanência do binômio descentralização/centralização das 

ações e políticas governamentais com forte protagonismo do governo 

federal, resultaram em obstáculos significativos à sua implementação 

(DOURADO, 2011, p.12, grifo nosso).

Neste sentido, em que pese ainda não termos um novo plano aprova-

do com base nessa ideia, algumas dinâmicas já estão se constituindo como 

fatos inovadores na rotina de planejamento articulado entre os entes fede-

rados. Uma delas é o Plano de Ações Articuladas (PAR), uma das ações do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, componente do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE). O referido instrumento consiste 

em uma plataforma comum de planejamento por meio da qual a União, os 

estados e os municípios vêm consolidando diagnósticos e demandas, desde 

o ano de 2007, por meio de ação conjunta e acesso a ações e programas 

do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE).6

O PAR se estrutura sobre quatro dimensões: gestão educacional, for-

mação de professores e de profissionais de serviço e apoio escolar, práticas 

pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos pedagógicos. Além 

disso, o plano viabiliza uma nova modalidade de critérios, com base nos quais 

6 Sobre o PAR, veja: DAMASCENO, Alberto; SANTOS, Émina; e COSTA, Vanessa. 
Controle social na educação municipal: os planos de ações articuladas e o desafio da 
construção do novo Sistema Nacional de Educação na Amazônia. Trabalho apresentado 
no III Seminário de Educação Brasileira; Campinas-SP, 2011. DAMASCENO, Alberto; 
e SANTOS, Émina. Planejando a educação municipal: a experiência do PAR no Pará. 
Trabalho apresentado no 25º Simpósio Brasileiro e 2º Congresso Ibero-Americano de 
Política e Administração da Educação. ANPAE: São Paulo-SP, 2010. DAMASCENO, 
Alberto; SANTOS, Émina; e MOTA, Sâmia. Os Planos de Ações Articuladas e a situa-
ção da educação municipal no Marajó: A proposta do ISDP – Índice de Satisfação por 
Dimensões do PAR; Belém: UFPA, 2009.
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a União realiza transferências voluntárias (por meio de assistência técnica 

ou financeira), realizando sua função redistributiva e supletiva no desenvol-

vimento da política educacional nacional, com vistas a construir sistemas 

educacionais autônomos a partir de suas diversidades, mas articulados en-

quanto membros de uma República federada.

Sua implementação na região tem ocasionado alguns efeitos positivos, 

mesmo que ainda incipientes, tais como: (a) a aproximação das universidades7 

da realidade da educação básica, o que a referencia socialmente e humaniza 

seus processos de intervenção; (b) a inauguração da cultura do planejamento 

municipal em educação de forma articulada com os demais entes federativos; 

(c) o conhecimento, por parte da população municipal, de suas necessidades e 

demandas de ensino; (d) a autogestão do município na construção de estraté-

gias de superação das suas dificuldades; (e) o exercício do controle social no 

que se refere à gestão do bem público; (f) a criação de um canal institucional 

de comunicação entre os entes federativos; (g) e, finalmente, o exercício do 

regime de colaboração entre esses entes.

Passados quase quatro anos do início do trabalho de elaboração, mo-

nitoramento e acompanhamento do primeiro PAR,8 ainda percebemos o 

que se pode configurar como limites e resistências à realização efetiva das 

premissas, diretrizes e metas do plano nacional, que vão desde a carência 

de recursos humanos capazes de realizar o planejamento e monitoramen-

to de ações e subações assumidas, até atrasos ou descumprimentos na 

execução de procedimentos sob responsabilidade do governo federal. Tal 

realidade pode gerar um perigoso antecedente de descrédito para as rela-

ções interinstitucionais e para o exercício do regime de colaboração, tão 

essencial quanto complexo para as pretensões de melhoria dos indicado-

res educacionais.

Resta avaliar se esses novos rumos da educação na Amazônia brasileira – 

consolidados em um plano nacional mais suscetível às necessidades históricas 

e mais tangível do ponto de vista das carências de uma região de dimensões 

7  A estas instituições foi delegada, pelo FNDE, a tarefa de coordenar o processo de ela-
boração e monitoramento dos Planos de Ações Articuladas nos municípios da região.

8  O início de sua implantação na região deu-se a partir de meados de 2007.
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gigantescas – garantirão o direito à educação como um direito humano fun-

damental. Dito de outro modo, em que medida a efetivação do PL 8.035 

promoverá a inclusão, com qualidade, de crianças e adolescentes amazônidas 

em uma escola que promova seu pleno desenvolvimento, que os prepare para 

o exercício da cidadania e os qualifique para o mundo do trabalho?

Para responder esta questão, buscaremos construir um argumento a 

partir do exame de possibilidades da realização de três das oito premissas do 

PL 8.035, quando confrontadas com a conjuntura dos estados e sua situação 

educacional como direito humano na Amazônia.

os direitos humanos e a educação na amazônia

A Amazônia é uma das marcas mais conhecidas do mundo. Possui 

uma extraordinária biodiversidade, com recursos minerais, hídricos, hidre-

létricos, hidroviários superlativos. Tem grande importância para o clima 

mundial e é cenário de desmesurado processo de degradação ambiental, tor-

nando-se o principal alvo de preocupações de estrangeiros e brasileiros de 

outras regiões. Obviamente, essa atenção se constitui em um emaranhado 

de discursos em defesa deste pretenso “santuário ecológico”, entre os quais 

ainda se percebe uma espécie de imaginário “pré-moderno”, que concebe 

sua floresta como um paraíso selvagem a ser resguardado, a todo custo, da 

ganância de exploradores sem escrúpulos.

Confundida com a Amazônia, temos a Região Norte, composta pelos es-

tados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, mas 

– se considerarmos o conceito de “Amazônia Legal” – este número aumenta 

para nove estados, incluindo o Maranhão e o Mato Grosso, assim agrupa-

dos por apresentarem características geopolíticas e hidrográficas comuns. No 

entanto, além desses aspectos, estes estados possuem indicadores similares de 

subdesenvolvimento e baixa capacidade de gerar políticas públicas capazes de 

elevar a qualidade de vida de suas populações. Trata-se de uma região histori-

camente periférica, na qual a ausência do Estado como propositor e executor 

de ações institucionais de bom termo sempre foi explorada sob o domínio de 

grupos economicamente poderosos que conduziram o desenvolvimento da 

região tendo em vista o próprio benefício.
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Persiste, todavia, um razoável grau de dificuldade em se compreen-

der que, além de sua grande extensão territorial, a Amazônia é habitada 

por uma população diversa e complexa, distribuída majoritariamente por 

municípios pequenos, distantes entre si e com acessos que dependem de 

transporte fluvial, o que a torna única no imenso espectro de realidades 

geopolíticas brasileiras.

Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia Legal 

reúne uma população heterogênea, com comunidades centenárias de 

indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros, que diariamente con-

vivem com dificuldades de trânsito e acesso por causa da baixa cober-

tura de malhas viárias e da necessidade de utilização de transporte 

fluvial, o que prejudica ainda a frequência e a permanência de muitas 

crianças e adolescentes nas escolas dos 750 municípios da região. Essa 

realidade faz com que muitos estudantes das comunidades amazôni-

cas precisem percorrer grandes distâncias a pé, de barco, em pequenas 

canoas ou de bicicleta para chegar à escola (UNICEF, 2006).

De acordo com relatório do Instituto do Homem e Meio Ambiente 

da Amazônia (Imazon), a pobreza extrema (ou indigência) ainda é elevada 

na região, embora tenha sofrido um decréscimo. Em 1990, o percentual da 

população que vivia com menos de um dólar ao dia (ou 25% do salário 

mínimo mensal) era de 23%. Em 2005, este número caiu para 17%. Por 

outro lado, apesar da redução em termos relativos, em números absolutos, 

o total de pessoas que vivem em condições de pobreza extrema teve um 

ligeiro crescimento, passando de 3,7 milhões, em 1990, para 3,8 milhões 

em 2005. Quanto ao percentual da população abaixo da linha da pobre-

za, este se manteve igual entre 1990 e 2005 (45% da população vivendo 

com menos de US$ 2 ao dia). Porém, em termos absolutos, a quantidade 

de pessoas pobres cresceu de 7,4 milhões, em 1990, para 10,1 milhões 

em 2005. Para se ter uma ideia, nesse mesmo período, a pobreza média 

no Brasil diminuiu 11 pontos percentuais, caindo de 42% para 31% (ver 

CELENTANO e VERÍSSIMO, 2007).

Não é coincidência, portanto, o fato de que os estados da Região Norte, 

em que pesem suas riquezas naturais exponenciais, ocupem apenas posições 

medianas no ranking nacional de desenvolvimento humano. O Amapá é o 
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12°, com IDH 0,780; o Amazonas é o 13°, com 0,780; Rondônia é o 14°, 

com 0,756; o Tocantins é o 15°, com 0,756; o Pará é o 16°, com 0,755; o 

Acre é o 17°, com 0,751; e Roraima é o 18°, com 0,750 (PNUD, 2008).

Ainda segundo o Imazon, na Amazônia, o percentual de pessoas que 

vivem em domicílios sem abastecimento adequado de água era de 32% 

em 2005, ano em que a região apresentou os piores índices nacionais. En-

tre os estados considerados como integrantes da Amazônia Legal, o Acre 

(50%) e o Maranhão (52%) apresentaram os piores índices de abasteci-

mento de água. Por outro lado, o Amapá apresentou o melhor resultado 

(91%). Em termos de esgotamento sanitário, a porcentagem da popu-

lação que vivia em domicílios sem instalações adequadas era de 52% 

no mesmo ano. A pior cobertura de esgoto era a do Tocantins (22%), 

enquanto a melhor situação era a de Roraima (74%) (CELENTANO e 

VERÍSSIMO, 2007).

Somente na Amazônia, 11,7 milhões de pessoas viviam em residências 

sem coleta de esgoto, fato que é capaz de gerar inúmeros e graves problemas 

futuros no que se refere à sobrevivência e à qualidade de vida de crianças 

e adolescentes. Para se ter uma ideia da dimensão da situação apontada, a 

OMS possui um estudo segundo o qual, para cada R$ 1,00 (um real) gasto 

em saneamento básico, há uma economia futura de pelo menos R$ 5,00 (cin-

co reais) em saúde pública (em remédios ou tratamentos hospitalares). Outro 

dado importante diz respeito ao fato de que cerca de 65% das internações 

hospitalares de crianças têm como causa principal a ausência ou a ineficiência 

do saneamento (BRASIL, 2006, p. 43-44).

A situação social na Amazônia é tão grave que, em pleno século XXI, 

ainda encontramos, em diferentes localidades, a existência de trabalho escra-

vo, do trabalho infantil, a indiferença ao preconceito,9 numerosas denúncias 

de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, além de uma re-

voltante constância de assassinatos impunes de lideranças camponesas e 

religiosas. Um relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT) destaca que o 

9 Uma pesquisa nacional do MEC, coordenada pela professora paraense Wilma Baía, 
intitulada “Relações étnico-raciais e ação pedagógica na escola”, concluiu que o Norte 
é a região onde o tema do preconceito racial é menos tratado em sala de aula.
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que mais marcou o ano de 2010 foi o crescimento do número de assassinatos 

em conflitos no campo.10

Sobre a realidade do trabalho infantil, apresentamos dados recentes 

que mapeiam a situação na Região Norte. Segundo uma pesquisa divulgada 

pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 

10 Foram 34 assassinatos, um número 30% maior do que o apresentado em 2009, quando 
foram registrados 26. Esse número representa uma inflexão na tendência de queda que 
vinha desde 2006. 30 destes assassinatos ocorreram em conflitos pela terra, dois em 
conflitos pela água e dois em conflitos trabalhistas. A Região Norte concentrou 21 des-
tes assassinatos; o Nordeste, 12; e o Sudeste, 1. O Pará mantém a liderança no número 
de assassinatos (18), número 100% maior do que o apresentado em 2009, quando 
foram registrados nove. O Maranhão apresentou porcentagem ainda maior no cresci-
mento do número de assassinatos. Em 2010, foram assassinados quatro trabalhadores, 
300% a mais do que o apresentado em 2009, quando foi registrado um assassinato. O 
que é triste constatar é que nove dos 18 assassinatos no Pará envolveram trabalhadores 
contra trabalhadores, casos da fazenda Vale do Rio Cristalino e do assentamento Rio 
Cururuí. Uma violência que esconde os reais responsáveis pela tragédia. Desavenças 
entre trabalhadores são geradas pelos interesses do capital, sobretudo das madeireiras 
(reproduzido de: <www.cptnacional.org.br>, acesso em 3 de junho de 2011). 

Local

População residente por faixa de idade Total de 
crianças e 

adolescentes 
ocupados de 5 

a 17 anos

Percentual 
de crianças e 
adolescentes

5 a 9 
anos

10 a 14 
anos

15 a 17
anos

Total de 
população 

residente de 
5 a 17 anos

Brasil 15.604.286 17.421.451 10.399.385 43.425.122 4.250.401 9,79%

Norte 1.661.197 1.674.752 965.297 4.301.246 412.753 9,71%

Roraima 48.204 54.249 25.266 127.719 7.466 5,85%

Amapá 77.028 66.720 41.342 185.090 7.347 3,97%

Acre 80.611 80.823 38.896 200.330 23.078 11,52%

Tocantins 125.788 143.375 80.017 349.180 54.995 15,75%

Rondônia 144.449 153.747 97.562 395.758 59.086 14,93%

Amazonas 377.314 379.447 219.246 976.007 68.479 7,06%

Pará 807.803 796.391 462.968 2.067.162 192.302 9,30%

Quadro demonstrativo do total de crianças e adolescentes  
de 5 a 17 anos de idade, residentes e ocupadas no  

brasil e estados da região norte – 2009

Fonte: PNAD/IBGE 2009 e indicadores sociais IBGE/2010       Análise e sistematização: DIEESE/PA
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(Dieese) no Pará, o trabalho infantil se reduziu em todo o estado, mas, mesmo 

assim, ainda existem quase 80 mil crianças ocupadas em todo o Pará, princi-

palmente no setor agrícola.

No Brasil, o número de crianças e adolescentes ocupados entre 5 e 

17 anos de idade alcança 4.250.401 pessoas. Isto quer dizer que 9,79% 

de crianças e adolescentes residentes no País estão ocupados. Na Região 

Norte, do total da população residente de crianças e adolescentes de 5 a 17 

anos (4.301.246), cerca de 9,60% estão ocupados. No estado do Pará, do 

total da população residente de crianças e adolescentes nesta faixa etária 

(2.067.162), cerca de 9,30% estão ocupados, fato que aponta uma concen-

tração de cerca de 9,71% de todas as crianças e os adolescentes de 5 a 17 

anos ocupados do País (4.250.401). 

Total
grupo de idade nº absoluto em %

5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 17 anos

Região Norte
% 100,0% 4,9% 35,6% 59,5%

nº absoluto 412.753 20.111 146.893 245.749

Amapá
% 100,0% 0,9% 32,8% 66,3%

nº absoluto 7.347 67 2.407 4.873

Roraima
% 100,0% 0,0% 16,2% 83,8%

nº absoluto 7.466 0 1.209 6.257

Acre
% 100,0% 8,6% 39,4% 52,0%

nº absoluto 23.078 1.983 9.101 11.994

Tocantins
% 100,0% 1,6% 38,1% 60,2%

nº absoluto 54.995 901 20.963 33.131

Rondônia
% 100,0% 6,5 38,6% 54,9%

nº absoluto 59.086 3.870 22.799 32.417

Amazonas
% 100,0% 5,8% 33,8% 60,4%

nº absoluto 68.479 3.941 23.178 41.360

Pará
% 100,0% 4,9% 35,0% 60,2%

nº absoluto 192.302 9.349 67.236 115.171

Quadro demonstrativo do total de crianças e adolescentes  
de 5 a 17 anos de idade ocupados, na semana de referência,  

total e respectiva distribuição percentual por grupos de idade, 
segundo as grandes regiões do brasil –2009

Fonte: PNAD/IBGE 2009 e indicadores sociais IBGE/2010 Análise e sistematização: DIEESE/PA.
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Do total de 412.753 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos ocupados 

da Região Norte, 20.111 são crianças de 5 a 9 anos, o que corresponde a 

16,39% de todas as crianças ocupadas nesta faixa etária no País (122.679); 

146.893 são crianças de 10 a 14 anos de idade, o que representa 11,68% de 

todas as crianças ocupadas nesta faixa etária no Brasil (1.257.810); e 245.749 

são crianças e adolescentes com idades entre 15 a 17 anos, o que corresponde 

a 8,56% do total do País (2.869.912).

Na Região Norte, somente as crianças ocupadas com idades entre 5 e 14 

anos totalizam 167 mil, o que corresponde a 12,10% do total de crianças de 

5 a 14 anos que estão ocupadas em todo o Brasil (1.380.489). 

Fonte: Celentano e Veríssimo (2007).

metas avaliadas*

01. Reduzir a pobreza extrema
03. Garantir ciclo completo de estudo
04. Eliminar disparidade entre os sexos (na educação)
05. Reduzir mortalidade infantil
06. Reduzir mortalidade materna
07. Reduzir propagação da Aids
08. Reduzir propagação da malária
09. Reduzir desmatamento
10. Aumentar acesso a saneamento básico

* A meta 2 não foi avaliada

amazonas

amapá

pará

mato grosso

tocantins

maranhão

acre
rondônia

roraima

3 41

6 75

9 108

3 41

6 75

9 108

3 41

6 75

9 108

3 41

6 75

9 108

3 41

6 75

9 108

3 41

6 75

9 108

3 41

6 75

9 108

3 41

6 75

9 108 3 41

6 75

9 108

situação da meta

Atingida

Poderá ser atingida

Dificilmente será atingida

Não avaliado
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Com idades entre 5 e 17 anos, estão ocupados 412.753 crianças e 

adolescentes. Deste total – em números absolutos e sem considerar a Popu-

lação Economicamente Ativa (PEA) de cada estado –, o maior contingente 

(49,59%) situa-se no estado do Pará. São cerca de 192.302 crianças e adoles-

centes ocupados. 

Outra dimensão gravíssima deste ambiente de ausência do Estado e de 

direitos refere-se ao tráfico de drogas, pois há muito a Amazônia é rota desse 

tipo de comércio ilegal, o que exacerba a violência, engrossando estatísticas 

de homicídios.11

Como síntese ilustrativa da situação social da região, achamos interes-

sante apresentar o mapa a seguir, processado pelo Imazon, sobre a situação 

das Metas do Milênio12 por estados da Amazônia Legal, demonstrando o 

quanto a região está distante de atingir um nível razoável de qualidade de vida.

Corroborando suas características de subdesenvolvimento, a região foi 

a que apresentou maior taxa de crescimento populacional, uma vez que a 

quantidade de seus habitantes aumentou em 2,09% (contra 0,87% da Região 

Sul). Além disso, seis de seus estados estão entre os dez que mais cresceram no 

País no mesmo período (BRASIL, 2011b).

Em termos de sua população de crianças e adolescentes, a Região Norte 

tem uma população de 0 a 14 anos distribuída em 2.519.951 crianças do 

sexo masculino (15,9%) e 2.430.726 crianças do sexo feminino (15,3%), 

totalizando 4.950.677 crianças (BRASIL, 2011 b).

No que se refere à educação, uma prova da baixa qualidade do ensino na 

Amazônia e da profunda desigualdade existente entre algumas regiões brasileiras 

está na Resolução nº 29/07 do FNDE, que estabelece os critérios, os parâmetros e 

os procedimentos para a operacionalização da assistência financeira suplementar 

11 Em recente entrevista ao jornal Diário do Pará (07/06/2011, p. B-9), o delegado geral 
da Polícia Civil do Estado do Pará revelou que a Região Norte (em especial, o Sudeste 
paraense) é uma das mais perigosas do Brasil, contribuindo para a elevada taxa de 91 
homicídios por 100 mil habitantes. 

12 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram estabelecidos pela ONU para pro-
por, medir e orientar a melhoria nas condições socioeconômicas (pobreza, educação, 
saúde, desigualdade entre os gêneros, mortalidade infantil e materna) e ambientais nas 
diferentes regiões pobres e em desenvolvimento do mundo.
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e voluntária a projetos educacionais no âmbito do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação. O documento traz como anexo a relação de “municípios 

prioritários”, tidos como aqueles que possuem os mais baixos índices de desen-

volvimento educacional,13 considerando-se o Brasil como um todo.

Nessa lista constam 256 municípios da Amazônia Legal, o que repre-

senta 56,8% do total de municípios pertencentes à região, situação contrária 

à do Sudeste, onde existem 1.668 municípios, entre os quais somente 24 são 

prioritários, o que representa 1,4% do total.

Pelo fato de coordenarmos o projeto de acompanhamento dos Planos de 

Ações Articuladas dos municípios dos estados do Amapá, Maranhão, Pará, 

Roraima e Tocantins, tivemos a oportunidade de realizar entrevistas com 

dirigentes municipais de educação e suas equipes técnicas sobre a situação 

educacional de seus municípios.

De posse das informações coletadas e com base em nossas análises sobre 

os planos de ações articuladas dos municípios da região, pudemos fazer uma 

pesquisa sobre suas fragilidades e sistematizar alguns obstáculos graves que 

devem ser superados tendo-se em vista a melhoria da educação na região.14

Alguns dos resultados obtidos foram: (a) a ausência e/ou fragilidade 

de mecanismos que garantam uma gestão democrática da educação; (b) a 

falta de estratégias de articulação e desenvolvimento dos sistemas muni-

cipais de ensino; (c) a dificuldade de garantir equidade nas condições de 

acesso, permanência e conclusão na idade adequada; (d) a falta – ou a mí-

nima oferta – de oportunidades de formação inicial e continuada adequada 

aos professores; (e) a baixa capacidade de reelaborar e reorganizar práticas 

13 Em nota técnica, o Inep esclarece que “para definir as escolas e [os] municípios prioritários, 
foram selecionados inicialmente os mil municípios de mais baixo Ideb, considerando[-se] o 
Brasil como um todo. Agregamos a estes os municípios que tivessem empatado na milésima 
posição. Importante informar que para este procedimento foi considerado apenas o Ideb 
dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino. Em seguida, para evi-
tar que algum estado ficasse sem representação, foram selecionados, dentro de cada estado, 
os municípios de mais baixo Ideb – desde que o Ideb fosse menor do que a média do Brasil 
– até completar 20 municípios em cada estado, incluindo os já selecionados no primeiro 
passo. Novamente, em caso de empate na vigésima posição, todos são incluídos”.

14 Veja pesquisa em DAMASCENO e SANTOS (2010). 
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pedagógicas nas escolas; e (f) a ausência de desenvolvimento de iniciativas 

emancipatórias de avaliação de aprendizagem.

Em termos do controle social, são nulas ou incipientes as iniciativas de 

implementação de estratégias democráticas de controle e fiscalização da ges-

tão financeira capazes de superar a má gestão ou a malversação de recursos, 

assim como o desperdício do dinheiro público.

No âmbito da infraestrutura, as instalações físicas da maioria das escolas 

são as piores possíveis, pois ainda padecem de exclusão digital e outras carên-

cias similares. Apesar do significativo desenvolvimento observado na última 

década, muitas escolas ainda funcionam nas casas dos próprios professores 

ou em barracões improvisados, sem banheiros e bibliotecas e, principalmente, 

sem luz elétrica e saneamento básico. Tal situação facilita a propagação de 

doenças, tais como a diarreia, entre outras, que acabam impedindo a frequên-

cia regular do estudante ao espaço escolar. Não podemos ignorar que, em sua 

maioria, tais estabelecimentos de ensino se tratam de escolas multisseriadas.

Na mesma pesquisa, constatamos que, em média, somente cerca de 10% 

dos municípios possuíam Planos Municipais de Educação elaborados de for-

ma participativa e de acordo com as exigências legais (em meio a conferências 

municipais ou processos semelhantes de construção democrática). Esse as-

pecto tem importância especial pelo fato de que um dos indicadores do novo 

PAR (2011-2014), sobre o qual as equipes de estados e municípios haverão 

de se debruçar durante os próximos meses, trata da “existência, acompanha-

mento e avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), desenvolvido 

com base no plano nacional de educação (pne)” [grifo nosso].

três premissas do pne e três desafios a superar na amazônia

A Exposição de Motivos (nº 33) do PL 8.035, enviada pelo ministro 

Fernando Haddad ao então presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, revela que houve um diagnóstico anterior à elaboração do plano, que 

levou em consideração, entre os vários processos avaliativos sobre o PNE 

2001-2010 sistematizados pelo MEC, os seminários regionais de acompanha-

mento e avaliação do PNE e os planos decenais correspondentes, realizados 

nas cinco regiões do País, em 2006, e os diagnósticos regionais da situação 
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educacional diante das metas do PNE, realizados pelo Centro de Planejamen-

to e Desenvolvimento Regional (Cedeplar/UFMG), em 2006.

Para além desses estudos citados, a Exposição de Motivos (EM) possui 

um item relativo ao conceito de “qualidade da educação”, que a ressalta como 

“um fenômeno também complexo e abrangente, que envolve dimensões extra 

e intraescolares e, nessa ótica, devem ser considerados os diferentes atores, a 

dinâmica pedagógica, o desenvolvimento das potencialidades individuais e 

coletivas, locais e regionais” [grifo nosso].

Ainda na EM, o ministro destaca a meta 8 pelo fato de que ela traz

[...] uma missão central para o País nos próximos dez anos: reduzir a desi-

gualdade educacional. Por essa razão, ela preceitua assegurar escolaridade 

mínima de 12 anos para as populações do campo, para a população das 

regiões de menor escolaridade e para os 25% mais pobres do país; e igua-

lar a escolaridade média entre negros e não negros, elevando a escolari-

dade média da população de 18 a 24 anos (BRASIL, 2010, grifo nosso).

Já no corpo do PL, mais particularmente no artigo 2º, inciso III, esta-

belece-se como uma das diretrizes do PNE a superação das desigualdades 

educacionais (grifo nosso). Em seu anexo, que compreende as metas para sua 

consecução, o texto enumera várias estratégias que tratam de diferentes modos 

o tema. Para termos uma ideia da variedade de abordagens, citamo-las a seguir:

2.9) Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização do 

trabalho pedagógico incluindo adequação do calendário escolar de 

acordo com a realidade local e com as condições climáticas da região.

7.10) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 

nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas 

públicas, tendo em vista a equalização regional das oportunidades 

educacionais.

7.12) Estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e parâ-

metros curriculares nacionais comuns, respeitada a diversidade regio-

nal, estadual e local.

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos 

de modo a alcançar mínimo de 12 anos de estudo para as populações 
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do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais 

pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não 

negros, com vistas à redução da desigualdade educacional.

11.1) Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível 

médio nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

levando em consideração a responsabilidade dos institutos na orde-

nação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e 

culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação 

profissional.

12.2) Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interioriza-

ção da rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta 

do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas 

públicas em relação à população na idade de referência e observadas 

as características regionais das micro e mesorregiões definidas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, uniformizando a 

expansão no território nacional.

12.16) Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso 

à educação superior como forma de superar exames vestibulares 

individualizados.

13.7) Fomentar a formação de consórcios entre universidades públi-

cas de educação superior com vistas a potencializar a atuação regional, 

inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, 

assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.

14.7) Implementar ações para redução de desigualdades regionais e 

para favorecer o acesso das populações do campo e indígena a progra-

mas de mestrado e doutorado (BRASIL, 2010, grifos nossos)

Como se vê, a proposta do PL 8.035, desde sua Exposição de Motivos até 

seu anexo, passando por seus artigos, parágrafos e incisos, aponta um conjun-

to significativo de referências acerca do problema crônico das desigualdades 

regionais, o que revela, mesmo que tacitamente, a gravidade do problema.
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Por outro lado, na EM lê-se que a elaboração da proposta do novo PNE 

se fundamentou, entre outras, nas premissas15 de “universalização da edu-

cação básica pública, por meio do acesso e [da] permanência na instituição 

educacional”, de “garantia de padrão de qualidade em todas as instituições 

de ensino, por meio do domínio de saberes, habilidades e atitudes necessários 

ao desenvolvimento do cidadão, bem como da oferta dos insumos próprios 

a cada nível, etapa e modalidade do ensino” e de “excelência na formação e 

na valorização dos profissionais da educação”. Como dito anteriormente, 

neste artigo optamos por fazer uma análise baseada nestas três premissas, 

escolhidas justamente em função das dificuldades postas para sua realização 

no âmbito da Região Amazônica.

o desafio da universalização

A primeira premissa escolhida foi a “universalização da educação básica 

pública, por meio do acesso e [da] permanência na instituição educacional”, 

porque na Amazônia essa premissa tem um significado desafiador e de alto 

grau de complexidade.

Desafiador porque, de acordo com um levantamento realizado pelo 

Unicef (2006), os estados da Amazônia Legal ainda têm mais de 90 mil 

adolescentes analfabetos e cerca de 160 mil meninos e meninas entre sete e 

14 anos fora da escola. Com a população mais jovem de todo o País – cerca 

de 9,2 milhões de crianças e adolescentes até 17 anos –, a Amazônia ainda 

concentra alguns dos mais preocupantes indicadores sociais nacionais, pois 

15 a) Universalização da educação básica pública, por meio do acesso e permanência 
na instituição educacional; b) Expansão da oferta da educação superior, sobretudo a 
pública, por meio da ampliação do acesso e permanência na instituição educacional; 
c) Garantia de padrão de qualidade em todas as instituições de ensino, por meio do 
domínio de saberes, habilidades e atitudes necessários ao desenvolvimento do cidadão, 
bem como da oferta dos insumos próprios a cada nível, etapa e modalidade do ensino; 
d) Gratuidade do ensino para o estudante em qualquer nível, etapa ou modalidade da 
educação, nos estabelecimentos públicos oficiais; e) Gestão democrática da educação e 
controle social da educação; f) Respeito e atendimento às diversidades étnicas, religiosas, 
econômicas e culturais; g) Excelência na formação e na valorização dos profissionais da 
educação; e h) Financiamento público das instituições públicas (BRASIL, 2010).
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em 2006, enquanto o nível de pobreza das crianças e dos adolescentes era 

de cerca de 50% para o Brasil, o percentual era de 61% na Amazônia. Em 

alguns estados, essa marca atingiu um percentual superior a 65%. 

Segundo a pesquisa, alguns dos maiores entraves na luta para ga-

rantir a esses estudantes o direito de aprender são: (a) a deficiência no 

sistema de transporte escolar; (b) as altas taxas de analfabetismo; (c) a 

persistência de altas taxas de evasão escolar; (d) a elevada distorção idade-

-série; e (e) a presença de alta taxa de sub-registro,16 o que compromete 

a conclusão do ensino fundamental e o acesso ao ensino médio na idade 

adequada. Ressalta-se ainda o fato de que, nestes estados, a educação in-

fantil, principalmente a creche, funciona em condições precárias. Além 

disso, a quantidade existente de creches é insuficiente para atender a de-

manda populacional.17

Complexo porque o atendimento aludido acarreta ações largamente 

diferenciadas em função das particularidades da região. Existe um “custo Ama-

zônia”, que não é baixo e que tem valor quantitativo e qualitativamente mais 

alto do que o de qualquer outra região brasileira, agravado pela precariedade de 

sua infraestrutura e fragilidade logística. Este é um dado presente e persistente, 

que está relacionado não só às distâncias continentais que precisam ser percor-

ridas, mas ao modo físico e cultural como isso acontece. Se temos estradas, elas 

não são os principais canais de deslocamento infrarregional: estes são os rios.

Daí porque não são os caminhões ou ônibus os principais meios de 

transporte, mas sim os barcos. São imensas as dificuldades que as matérias-

-primas têm para sair e os bens industrializados têm para entrar na região, de 

16 O sub-registro compromete o planejamento de políticas e dos programas de educação, 
saúde e assistência social. Não ter a certidão de nascimento dificulta o acesso de meni-
nas e meninos a serviços nessas áreas, aumentando sua vulnerabilidade ao trabalho 
infantil, à exploração sexual e ao tráfico de pessoas. 

17 Ciente disso, a coordenação regional do Movimento Interfóruns de Educação Infantil 
do Brasil (Mieib) defende a necessidade de reverter os baixos índices de educação infan-
til na Amazônia, pois nessa região, para a entidade, “educar crianças é um privilégio” 
(portalamazonia.globo.com/new-structure/view/scripts/noticias/noticia). Dados do 
Unicef (2006) revelam ainda que o Norte é a região com menos crianças até 3 anos de 
idade em creches (7,5%), sendo que a média nacional é de 17,1%.



104 Alberto Damasceno e Émina Santos

modo que isso onera os preços de serviços e produtos, pois sua durabilidade 

está sujeita ao clima quente e úmido e ao tempo chuvoso próprios da floresta 

equatorial. Traduzido para o cotidiano da gestão da educação, isso significa 

que uniformes, mobiliário, equipamentos, merenda e material didático estão 

sujeitos a uma dinâmica determinada não só pelo fluxo planejado do merca-

do, mas também pela corrente das águas, na forma de chuvas e marés.

É claro que isso agrava a capacidade de atendimento escolar de nossas 

crianças e adolescentes. No quadro a seguir, reproduzido do “Relatório de 

Brasil, regiões, sexo, 
situação de domicílio e 
quintos de renda familiar

níveis de ensino e faixas etárias

1999 20061

EI
0 a 6

EF
7 a 14 

EM
15 a 17

ES
18 a 24

EI
0 a 6

EF
7 a 14 

EM
15 a 17

ES
18 a 24

ra i 4 4 4

Norte 25,5 91,4 24,3 3,8 27,7 93,8 34,7 7,5

Nordeste 30,7 89,1 16,7 3,7 38,0 93,4 33,0 6,9

Sudeste 29,2 93,9 42,4 9,4 43,1 95,7 57,7 15,0

Sul 42,2 95,0 44,7 10,4 35,2 96,2 54,8 16,8

Centro-Oeste 22,4 93,3 32,2 7,7 30,0 95,4 48,0 14,7

loCalização

Urbano Metropolitano 31,3 93,5 41,4 10,7 43,3 95,2 55,2 16,1

Urbano Não Metropolitano 30,7 93,3 35,6 7,6 39,5 95,3 49,9 12,9

Rural 19,3 88,9 15,2 1,5 25,8 93,1 26,9 2,4

sexo

Masculino 27,9 91,7 28,3 6,3 37,9 94,8 41,9 10,4

Feminino 28,5 92,9 37,2 8,5 37,7 94,9 52,0 13,9

raça ou Cor2

Branca 29,3 94,2 44,2 11,9 39,1 95,7 58,3 18,8

Negra 27,0 95,5 21,2 2,5 36,6 94,2 37,4 6,1

renda

20% mais pobres 22,2 89,3 12,1 0,4 30,5 93,0 24,5 0,8

20% mais ricos 41,9 95,2 60,5 24,1 53,8 96,3 77,2 40,4

tabela 1: taxa de escolarização na idade correta, segundo nível de ensino 
e categorias selecionadas brasil e grandes regiões – 1999 e 2006

Fonte: Microdados da Pnad (IBGE), processados por Disoc/Ipea.
Notas: 1. A partir de 2004 a Pnad passa a contemplar a população rural de Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 2. Raça negra é composta de negros e pardos.
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monitoramento de educação para todos”, da Unesco (2008), ficam evidentes 

as profundas desigualdades sociais e interregionais brasileiras no que tange à 

cobertura educacional, sobretudo no nível da educação infantil.

Por meio da tabela anterior, fica fácil percebermos as profundas dispa-

ridades especialmente entre regiões e entre os mais pobres e mais ricos da 

população.

Desigualdades entre as regiões são evidentes em todas as etapas educa-

cionais, desde a educação infantil, mostram os dados de 2006. São pro-

porcionalmente menores no ensino fundamental para o qual o acesso 

encontra-se próximo da universalização. As distâncias regionais se 

aprofundam no ensino médio e mais ainda no superior. A Região Norte 

apresenta a pior situação na educação infantil, e a Região Nordeste está 

em maior desvantagem nas demais etapas (UNESCO, 2008).

A partir desse cenário parece irromper a pergunta: como pensar em uni-

versalização, acesso e permanência de estudantes amazônidas sem um plano 

de efetiva equalização de oportunidades, de modo a dar-lhes um tratamento 

diferenciado e singular?

mapa de oferta de cursos de graduação por estados  
da região norte e por tipo de curso

Fonte: emec.mec.gov.br

Cursos presenciais de 
graduação (incluindo 

licenciaturas)

Cursos presenciais de 
licenciatura IES públicas

acre 216 116 2

amapá 238 112 3

amazonas 1027 513 3

pará 874 406 5

rondônia 418 173 2

roraima 136 47 3

tocantins 701 462 9

totais 3610 1829 27
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o desafio da qualidade

A segunda premissa a ser abordada é a de “garantia de padrão de qua-

lidade em todas as instituições de ensino, por meio do domínio de saberes, 

habilidades e atitudes necessários ao desenvolvimento do cidadão, bem como 

da oferta dos insumos próprios a cada nível, etapa e modalidade do ensino”.

Neste ponto, embora a intenção seja louvável, somos obrigados a 

ques  tionar: como pensar em melhorar a qualidade da educação em classes 

multis seriadas,18 com escolas que possuem como estrutura física apenas 

uma sala de aula que abriga crianças com diferentes níveis de escolarida-

de? O que fazer no turno complementar dessa escola? Sobre qual qualidade 

se fala, se no documento não estão detalhados seus componentes e suas 

características e, tampouco, se ela contará com padrões regionalizados?

De igual forma, que qualidade pode ser atingida se ainda encontramos 

dificuldades para executar o total legal de oitocentas horas anuais, bem como os 

duzentos dias letivos nas escolas públicas de uma região insular e continental?

As respostas nunca serão simples para o Pará, detentor do maior núme-

ro de escolas desse tipo na região. Temos 5.187 escolas multisséries de nível 

fundamental, totalizando 8.517 turmas e nada menos do que 211.093 alunos 

(o que representa cerca de 23,48% do total da população em idade escolar 

matriculada nas séries iniciais do ensino fundamental), segundo dados da Se-

cretaria de Educação do Pará e do Inep.

Dados do Censo Escolar de 2002 indicam que as assim consideradas “es-

colas do campo” representam mais da metade do total de escolas no País, sendo 

que, destas, 64% são multisseriadas. Na Amazônia, a situação é mais grave, pois 

72% das escolas que oferecem os anos iniciais do nível fundamental são exclusi-

vamente nesta modalidade e atendem quase a metade (47%) dos seus estudantes. 

18 Escolas multisseriadas são espaços marcados predominantemente pela heterogeneidade 
e que reúnem grupos com diferenças de série, sexo, idade, interesses, domínio de conhe-
cimentos, níveis de aproveitamento, etc. Essas escolas representam 56,45% das escolas 
existentes na área rural brasileira. Segundo dados do Censo Escolar de 2008, existem 
48.875 instituições desse tipo em nosso País, com 70 mil professores e 1,3 milhão de 
alunos. Essa organização heterogênea, com estudantes de diferentes idades e níveis de 
conhecimento, ocorre principalmente devido às grandes distâncias existentes nas áreas 
rurais e à baixa densidade da população nesses locais (veja GEPERUAZ, 2004).
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Isto em condições precárias, cujo resultado mais devastador é o baixo grau de 

aprendizagem das crianças. Segundo um estudo do Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Educação Rural na Amazônia (Geperuaz), da UFPA, no Pará revelou-se

[...] um quadro alarmante em que essas escolas atendem 97,45% da 

matrícula nas séries iniciais do ensino fundamental no campo. Nessas 

escolas, a taxa de distorção idade-série é de 81,2%, chegando a 90,51% 

na 4ª série; e a taxa de reprovação equivale a 25,64%, atingindo 36,27% 

na 1ª série. Entre os professores que nelas atuam, 10% possui apenas o 

ensino fundamental completo, 87,5% possui o magistério, e menos de 

1% concluiu o ensino superior (GEPERUAZ, 2004).

Sabemos que é possível, mas não é fácil pensar em aquisição de habi-

lidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento do cidadão ou de escolas 

de tempo integral em uma realidade na qual as crianças precisam sair de 

suas casas antes do amanhecer e retornar ao anoitecer. O público-alvo deste 

tipo de escola consiste de crianças na faixa etária da primeira infância que 

têm de remar cerca de uma a duas horas diárias para se deslocar à escola.

Neste sentido, a propalada qualidade na educação deve representar a 

superação dos limites da própria instrução, da mera decodificação de sím-

bolos, permitindo que o “ato educativo não se torne mera reprodução, mas 

seja transformação, resistência, ruptura. Uma educação, assim concebida, 

pode produzir sujeitos capazes de reconhecer seus direitos e respeitar os 

direitos e a cultura do outro” (SILVA e TAVARES, 2010, p. 35)19.

19 É importante salientar que, mesmo em condições adversas, algumas iniciativas exitosas 
têm sido implementadas na região com o intuito de universalizar o direito à educação 
e qualificar o desempenho escolar de crianças e adolescentes, por meio do aperfeiçoa-
mento da prática docente. Como exemplo reconhecido nacionalmente, podemos citar a 
ação desenvolvida na comunidade rural do Igarapé de Jacaré Tinga, na zona ribeirinha de 
Manaus, no Amazonas, por meio de projetos criados a partir da implantação do programa 
Escola Ativa, do Ministério da Educação, cujo objetivo é formar professores que atuam 
em classes multisseriadas. Segundo o coordenador regional da ação, antes que o programa 
Escola Ativa chegasse à comunidade, a taxa de analfabetismo chegava a 76%, enquanto 
hoje apenas 9% da comunidade ainda não sabe ler nem escrever. Ele ressalta que as referi-
das classes já foram mal vistas, mas isso mudou: “bem trabalhadas, são ferramentas capa-
zes de promover e oferecer ensino público de qualidade a crianças que precisam enfrentar 
horas de ônibus ou barco para chegar às escolas mais próximas. Estamos fortalecendo o 
ensino nas classes da própria localidade”, enfatizou ele (BRASIL, 2011).
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o desafio da formação docente

A terceira premissa escolhida foi a de “excelência na formação e na 

valorização dos profissionais da educação”. Neste âmbito, a situação é 

francamente desproporcional, em especial no que tange à formação em 

nível superior. Aqui, enfrentamos dificuldades históricas, como a ausência 

de recursos suficientes para o investimento em ciência e tecnologia e a 

oferta de vagas na graduação. 

Um fator preponderante para a instalação de massa crítica para a pro-

dução científica, por exemplo, é a pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado), que experimenta uma concentração brutal no eixo Sudeste/Sul, 

diante da profunda carência de vagas na Amazônia. Temos na Amazônia Le-

gal, incluindo os estados do Maranhão (4) e do Mato Grosso (4), a presença 

de apenas 35 instituições de educação superior públicas, enquanto só no esta-

do de São Paulo estão sediadas 82.

Entre os 3.157 cursos e programas de pós-graduação stricto sen-

su recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), do MEC, existem apenas 155 em toda a Região 

Norte, situação que contrasta com os 609 cursos existentes no Nordeste 

e com os 1.501 cursos sediados na Região Sudeste, entre os quais 739 

estão só no estado de São Paulo e 154 somente na USP (veja: <www.

capes.gov.br>). 

No caso da graduação, a situação não é muito diferente. Enquanto em 

toda a Região Norte são ofertados 3.610 cursos presenciais, somente em São 

Paulo existem 11.877. Em termos de cursos de formação de professores, a Re-

gião Norte dispõe de 1.829 no total, enquanto só o estado de São Paulo oferta 

2.734 cursos (veja: <http://emec.mec.gov.br>). Como se vê, esta é uma concor-

rência desigual e iníqua.

Desta forma, como propusemos anteriormente, é num contexto de 

expectativa do novo PNE que nos propomos abordar os desafios postos 

à Região Amazônica na consolidação da educação de qualidade como 

direito humano. O próprio Plano Nacional de Educação em Direitos Hu-

manos constitui-se em referência essencial nessa abordagem, pois amplia 

substancialmente o papel da escola como instituição educativa, na qual
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[...] a universalização da educação básica, com indicadores precisos 

de qualidade e equidade, é condição essencial para a disseminação 

do conhecimento socialmente produzido e acumulado para a demo-

cratização da sociedade. Não é apenas na escola que se produz e 

reproduz o conhecimento, mas é nela que esse saber aparece siste-

matizado e codificado. Ela é um espaço social privilegiado onde se 

definem a ação institucional pedagógica e a prática e vivência dos 

direitos humanos. Nas sociedades contemporâneas, a escola é local 

de estruturação de concepções de mundo e de consciência social, de 

circulação e de consolidação de valores, de promoção da diversidade 

cultural, da formação para a cidadania, de constituição de sujeitos 

e de desenvolvimento de práticas pedagógicas (BRASIL, 2009, p.31, 

grifos nossos)

É por concordarmos com essa ideia que defendemos a aquisição de 

uma educação formal de qualidade que capacite o indivíduo a exercitar sua 

cidadania ativa, por meio da expressão de seus desejos privados e de seus 

projetos coletivos, como condição estruturante para o desenvolvimento da 

pessoa humana, para o respeito e o reconhecimento dos diferentes projetos 

de vida, dos valores e das perspectivas de vida alheias. Ou seja, a escolariza-

ção como base para a aquisição/construção das condições básicas de vida, 

para o exercício da crítica e da criatividade, para a liberdade de ideias e para 

o reconhecimento da diversidade e dos direitos.

por um pne com o olhar diferenciado para a amazônia

Se o diagnóstico situacional da educação na Amazônia Legal não é o 

mais favorável – pelo menos quando se leva em conta seus índices oficiais 

–, é justo que reconheçamos sua evolução ao longo dos anos, considerando 

a ausência e o baixo grau de planejamento e monitoramento de políticas 

públicas como parâmetros importantes do desenvolvimento do território.

Todavia, a região, considerada “exótica” na perspectiva de sua diversi-

dade humana e natural, atrai curiosidade na medida desproporcional em que 

atrai recursos financeiros ao seu potencial de desenvolvimento, fato que a 

torna, ainda, uma fronteira somente de possibilidades, seja no que se refere à 
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implantação de projetos sustentáveis, seja na cobertura de políticas públicas 

de acesso universalizado à sua população, de modo a garantir a melhoria de 

suas condições de vida.20

Se há um consenso nacional e internacional quanto à necessidade de 

introduzir um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia, não se 

tem conhecimento de iniciativas tão comprometidas quando se trata de pro-

porcionar à nossa população, pelo menos no âmbito das políticas sociais, 

linhas diferenciadas de financiamento para que o tão esperado adjetivo “sus-

tentável” se realize.

A verdade é que ainda não é possível perceber a existência ou a efe-

tividade exitosa de um projeto nacional específico para a Amazônia e o 

reconhecimento de sua importância estratégica. Um exemplo interessante do 

quanto somos importantes para abastecer, mas insignificantes para receber, 

foi a construção das eclusas de Tucuruí (cidade onde fica a hidrelétrica cons-

truída em 1975 e que abastece de energia metade do País). Sua conclusão só 

aconteceu trinta e cinco anos depois da obstrução da hidrovia Tocantins-

-Araguaia, que prejudicou indubitavelmente o desenvolvimento social e 

econômico de uma importante área da Amazônia.

Em outros termos, não é possível “proteger a Amazônia” concentrando 

a maior parte dos recursos no eixo Sudeste/Sul e tratando igualmente regiões 

tão diversas como se não existissem diferenças entre elas, justamente porque, 

como afirma Cesar Callegari, presidente da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação (CNE),

[...] os insumos têm custos diferentes em cada região; então, não basta 

criar um padrão de custos que sirva como referência e até como denún-

cia. O que queremos produzir é uma lista de insumos mínimos relacio-

nados à produção do serviço educacional de qualidade, para que se crie, 

20 Iniciativas importantes têm sido tomadas no sentido de atrair recursos por meio de 
investimentos na Amazônia. A Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 1º de junho pas-
sado, projeto de lei que aumenta para 85% (oitenta e cinco por cento) o desconto no 
imposto de renda para empresas instaladas em municípios com os menores Índices de 
Desenvolvimento Humano nas áreas de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste 
(Fonte: Jornal Diário do Pará, 02/06/2011, Pará A-11).
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com o tempo, uma espécie de “lei de responsabilidade educacional”, 

comprometendo os gestores públicos, prefeitos e secretários de educa-

ção a cumprirem essas metas (Revista Carta Fundamental, 20.01.10).

Todas essas dificuldades e desigualdades contumazes devem ser 

reconhecidas e priorizadas no Plano Nacional de Educação quando do es-

tabelecimento de suas metas, estratégias e consequentes prazos de execução, 

pois é fato que, se o ponto de chegada das metas do PNE é razoável para 

algumas partes do Brasil, para outras pode parecer excêntrico e extravagante, 

sobretudo quando analisamos a situação em que cada estado da Amazônia 

se encontra no processo de universalização e qualificação da educação básica 

como direito humano fundamental de suas crianças e seus adolescentes.

Por isso, defendemos a tese de que um PNE sem uma visão diferencia-

da para a Amazônia será mais uma “letra morta” para esta metade do País. 

Ao contrário, se os legisladores tiverem a coragem e o desprendimento de 

entender a necessidade e importância de tornar essa região uma marca viva 

no documento, de modo a permitir que suas especificidades se manifestem 

de modo diferenciado, estarão sendo coerentes com o princípio da equida-

de de condições de acesso, permanência e sucesso escolar. Assim, estarão 

cumprindo as premissas de universalização, qualidade e excelência docente 

e inaugurando uma nova era em que essa grandiosa região poderá deixar de 

ser depósito de matéria-prima e assumir seu papel estratégico no desenvolvi-

mento do Brasil e do mundo.
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educação infantil: a falsa dicotomia 

quantidade vs. qualidade

marisa vasconcelos Ferreira

delimitando um cenário

No Brasil, vivemos nas últimas décadas um cenário sociopolítico marca-

do por importantes decorrências de movimentos sociais históricos e de estudos 

e pesquisas sobre o desenvolvimento e a educação das crianças até cinco anos. 

Também tivemos norteamentos na legislação educacional que reconheceram 

a importância da educação infantil e apontaram modificações profundas na 

função e nas práticas pedagógicas nesta etapa da educação básica. 

Outro ponto importante refere-se às lutas pelos direitos sociais e hu-

manos que vêm se realizando em nossa sociedade, refletindo e refratando 

a noção de criança cidadã e sujeito de direitos também nas perspectivas de 

educação e cuidado infantil. Nesta direção é que a Constituição Federal, em 

1988, aponta em seu artigo 227 que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cul-

tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O reconhecimento dos direitos das crianças nos leva a sustentar a ne-

cessidade urgente de garantir o atendimento a bebês e crianças pequenas (de 

0 a 5 anos) em creches e pré-escolas públicas e de garantir que suas famílias 

compartilhem com instituições educativas de boa qualidade essa educação. 

A experiência da criança em programas de educação infantil de qua-

lidade tem sido apontada por pesquisas nacionais e internacionais como 



118 Marisa Vasconcelos Ferreira

indicador básico de bom desenvolvimento pessoal (Rossetti-Ferreira, Amorim 

e Vitória, 1994), além de configurar aspecto positivo no processo de escolari-

zação básica (Campos et alii, 2011). 

Não sem conflito convive com o reconhecimento dessa importância a 

dificuldade de ampliar o número de crianças atendidas nas instituições de 

educação infantil, especialmente no que se refere à creche. A despeito dos 

avanços na legislação brasileira (entre os quais a consolidação da educação 

infantil como primeira etapa da educação básica, a inserção da creche no 

sistema de ensino, a exigência de formação inicial e continuada para os profes-

sores, a inclusão dessa etapa no Fundeb, etc.), há que se destacar contradições 

que distanciam expectativas e demandas da realidade da educação infantil, 

especialmente no que concerne à qualidade do atendimento. Agreguem-se a 

este cenário recentes definições que, não sem questionamentos e divergências, 

impactam a organização da educação infantil, tais como a antecipação da 

entrada no ensino fundamental com a idade de 6 anos e a obrigatoriedade da 

matrícula na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos.1 

Tendo este cenário e o momento de discussão e aprovação do novo Plano 

Nacional de Educação (para o período 2011-2020), buscaremos neste arti-

go discutir alguns aspectos relacionados à consolidação da educação infantil 

como primeira etapa da educação básica e à sua garantia como indicador 

de atenção aos direitos da criança, quando realizada dentro de parâmetros 

de boa qualidade. Pretendemos articular essa discussão com a ideia de que a 

qualidade do atendimento escolar é condição inerente à realização da escola 

democrática, considerando que nesta perspectiva não há escola de qualidade 

sem que ela seja para todos (Ferreira, 2008). 

Quando o acesso ainda é um empecilho à  
qualidade: o caso da educação infantil

No Brasil, a exemplo de outros países, a segunda metade do século XX 

foi marcada por alterações significativas na organização socioeconômica, 

1 Significativa bibliografia tem sido produzida abordando de forma mais ampla ou pon-
tual cada uma dessas mudanças no cenário da educação infantil. 
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decorrentes, entre outros fatores, do desenvolvimento tecnológico, das novas 

lógicas de mercado, de pressões internacionais por parte de organismos finan-

ceiros e da mobilização de setores da sociedade fundamentada na garantia 

dos direitos sociais. Com relação à educação, essas demandas implicaram 

tanto a ampliação do acesso à escola pública pelas classes populares quanto, 

em momento posterior, o questionamento acerca da qualidade da educação 

oferecida pelo Estado (Campos e Haddad, 2006).

No que diz respeito à ampliação do acesso, apesar do alarde de alguns 

governos ao proclamar “a vitória” de colocar todas as crianças na escola 

fundamental na faixa etária correspondente, é possível verificar, com base em 

dados estatísticos nacionais, que, mesmo com significativos avanços, o País 

ainda não conseguiu garantir o acesso nem tampouco a permanência de seus 

cidadãos na escola básica. Conforme Campos e Haddad (2006):

Apesar da crescente oferta de vagas para o Ensino Fundamental, há 

ainda 739.413 crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos fora da escola 

(PNAD, 2003). O estado de Alagoas, na Região Nordeste, apresenta o 

pior índice do País: 6,3% ou 32.968 crianças e adolescentes dessa faixa 

etária não frequentam a escola. Quanto ao ensino pré-escolar na faixa 

etária de 5 a 6 anos, em que a frequência é fator fundamental de apoio 

ao desempenho do Ensino Fundamental, 21,3% das crianças não fre-

quentavam esse nível de ensino em 2003 (p. 100).

No que se refere à permanência na escola, dados do Inep, divulgados 

no Censo Escolar de 2006, indicam uma taxa de abandono no ensino funda-

mental de 7,5% registrada no ano de 2005, dado que reflete o problema da 

evasão de número significativo de jovens que deveriam se manter cursando o 

ensino médio a fim de concluir a educação básica. 

Na educação infantil, a questão do acesso se mostra, no mínimo, alar-

mante, especialmente se tomarmos o segmento creche como exemplo. Os 

dados norteadores do projeto de lei do Plano Nacional de Educação (PNE) 

indicam que cerca de 74% das crianças brasileiras de 4 e 5 anos têm seu direi-

to ao atendimento escolar em pré-escolas assegurado e que apenas 18% das 

crianças de 0 a 3 anos são atendidas no espaço da creche.

Observa-se, então, que, mesmo considerando os avanços mais amplos 

na consolidação do sistema educacional brasileiro, ainda há ações necessárias 
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que devem ser implementadas no âmbito das políticas sociais, de forma a 

garantir integralmente o acesso e a permanência na educação, especialmente 

se pensarmos na perspectiva da escola democrática. 

O debate sobre a qualidade da educação acabou se sustentando na di-

cotomia “quantidade x qualidade”. Enguita (1994) destaca que a temática da 

qualidade substituiu a problemática da quantidade, a partir do momento em 

que a demanda por acesso à escola pública estava, de certa forma, encami-

nhada no cenário sociopolítico:

O consumo de escolarização passou da primeira etapa e se encontra 

agora na segunda. A ampliação da escolarização universal e as reformas 

compreensivas de maior ou menor alcance asseguraram à totalidade da 

população o acesso a níveis do ensino até então reservados a uma mino-

ria e abriram potencialmente as portas para o acesso a níveis superiores 

(ENGUITA, 1994, p. 97).

No caso da educação infantil, a discussão a respeito da qualidade do 

atendimento tem-se colocado de maneira concomitante ao debate em torno 

da quantidade, seja porque a própria história desse atendimento – inicialmen-

te realizado na área da saúde e assistência social e atualmente no âmbito da 

educação – colocou em pauta questões relacionadas ao seu projeto educativo 

e curricular, seja porque a questão do acesso ainda não está resolvida. 

Reconhecer a qualidade como meta fundamental a ser alcançada no 

âmbito da educação tornou-se, assim, discurso unânime entre os diferentes 

setores da sociedade ligados de uma forma ou outra ao campo educacional. 

Porém, o que a princípio pode nos parecer um discurso unívoco (“to-

dos desejam uma educação de qualidade”) coloca-se como emaranhado de 

posições e interesses. Afinal, de que qualidade se está falando e o que se quer 

com este debate?

A diversidade de discursos que compõem o debate sobre a qualidade na 

educação nos leva a reconhecer o caráter de relatividade em relação ao que 

se define como sendo critérios, indicadores ou metas de qualidade (Dahlberg, 

Moss e Pence, 2003).

Neste sentido, merece destaque o fato de que as diferentes compreensões 

sobre o que é qualidade delinearam diferentes projetos e ações de políticas 
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públicas. Estas, muitas vezes, em vez de se aproximarem de uma concepção 

de inclusão social e de viés democrático, aproximaram-se de uma lógica de 

mercado e de uma concepção “eficientista”, ao priorizar a atenção aos indica-

dores internacionais, minimizando a questão das condições de desigualdade 

que a competitividade ajuda a reeditar e aprofundar. 

Para Campos e Haddad (2006), por exemplo, é possível diferenciar 

a abordagem da questão da qualidade na década de 80 do século XX 

(pautada pela mobilização social pós-ditadura e intensificação da partici-

pação política, que visava a uma ampliação dos direitos sociais e maior 

participação do Estado no atendimento à população) do norteamento mais 

característico da década de 90 do mesmo século. Impactado por políticas 

de ajuste econômico e pela diminuição da atuação do Estado (marcada por 

ações de privatização), o norteamento da década de 90 resultou em avalia-

ções da eficiência dos sistemas educacionais reguladoras de determinados 

critérios de qualidade, voltados para a mudança de indicadores em nível 

nacional, como forma de melhorar a competitividade do País frente ao mer-

cado internacional. 

Relacionando a questão da garantia de acesso com a qualidade, Gentili 

(1994, p. 176) considera que, em uma sociedade plenamente democrática, há 

três condições necessárias para que se possa falar de qualidade:

1. qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio;

2. a qualidade, reduzida a um simples elemento de negociação, a um 

objeto de compra e venda no mercado, assume a fisionomia e o 

caráter que define qualquer mercadoria: seu acesso diferenciado e 

sua distribuição seletiva;

3. em uma sociedade democrática e moderna, a qualidade da educa-

ção é um direito inalienável de todos os cidadãos, sem distinção.

É neste ponto que fazemos um destaque para a atual condição da edu-

cação infantil brasileira e apontamos para a falsa dicotomia que opõe, em 

algumas perspectivas, as temáticas quantidade-qualidade. Concordando com 

o pressuposto apontado por Gentili (1994), destacamos a garantia do acesso 

(portanto, a atenção à quantidade) como primeiro (mas não único) indicador 
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de qualidade do atendimento da educação infantil no contexto do Estado 

democrático. 

No que se refere ao acesso a essas instituições, as metas colocadas no 

atual projeto de lei do PNE refletem um desafio para o Estado brasileiro e 

seus municípios no que concerne ao atendimento ao direito da criança a cre-

ches e pré-escolas. A tabela a seguir organiza os dados numéricos acerca da 

realidade do atendimento e as expectativas dos planos nacionais de educação 

(passado e projeto): 

oferta de 
vagas

metas do pne 2001
(lei nº 10.172/2001)

dados de 2009
metas do pne 

2011-2020

Creches
Atendimento de 50% das 

crianças de 0 a 3 anos
18,39% de crian-

ças atendidas
50% de crianças 

atendidas

Pré-escolas
Atendimento de 80% das 

crianças de 4 e 5 anos
74,8% de crianças 

atendidas
100% de crianças 

atendidas

Os dados apresentados claramente apontam o desafio das redes públi-

cas que ainda se coloca para a educação infantil em relação à garantia do 

acesso das crianças à primeira etapa da educação básica. Destaque seja feito 

para a creche, que, historicamente, sempre foi considerada uma “estranha 

no ninho” da educação (Campos, no prelo), tendo nesse sentido dificuldades 

a mais em contar com investimentos e ações continuadas de ampliação do 

acesso e melhoria de seus dispositivos institucionais.2

Um efeito dessas ausências do equipamento público para atender as fa-

mílias brasileiras é a ampliação de serviços alternativos e não regulados (o 

que constitui fator de preocupação quanto à educação e ao cuidado oferecido 

às crianças) para atender a demanda. 

2  Neste sentido, na ocasião da ampliação do Fundef para o Fundeb, vale relembrar a luta 
intensa que os movimentos sociais, em âmbito nacional, sustentaram para conseguir a 
inclusão das creches no referido fundo. A não abrangência das creches desde o início do 
debate do Fundeb nos dá mostras de que essa instituição ainda é alvo de importantes 
conflitos quanto ao seu caráter educacional. 

Fonte: Elaborado com base nos dados do documento 
O PNE 2011-2020: metas e estratégias- “versão atualizada” (MEC, 2011).
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No documento “Política de Educação Infantil no Brasil: Relatório de 

Avaliação” (MEC, 2009), já reconhecendo a expansão dos serviços de creches 

particulares para as classes média e alta, a equipe aponta movimento expan-

sivo também em bairros populares: 

A expansão dos serviços particulares é um fenômeno que não parece 

restrito às áreas mais abastadas, embora não haja dados precisos dispo-

níveis. Por exemplo, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, a equipe 

de avaliação soube que existiam 40 creches particulares na comunidade, 

e apenas duas públicas. Em São Gonçalo, um município pobre próximo 

ao Rio, as autoridades locais estimaram haver centenas de pequenas 

creches particulares. Embora seja difícil confirmar tais informações, elas 

indicam ser prematuro concluir que as creches particulares são usadas 

apenas pelas classes média e alta. Um grande número de creches parti-

culares de baixa qualidade pode estar suprindo a extrema necessidade 

de mães pobres que trabalham fora, já que as creches públicas não estão 

crescendo o suficiente para atender à demanda (MEC, 2009, p. 44-45, 

grifo nosso).

Muitos desses serviços alternativos consistem em mulheres da co-

munidade que recebem um determinado número de crianças para cuidar 

enquanto as mães trabalham fora do ambiente doméstico. Em bairros 

periféricos, esta tem sido a possibilidade encontrada pelas famílias para 

compartilhar o cuidado dos filhos, quando não deixam os mais novos sob 

o cuidado dos irmãos mais velhos. Diante das necessidades, sobrepõe-se 

a uma possibilidade efetiva de percurso educacional de boa qualidade um 

cenário de atendimento restrito a cuidados físicos ou configurando situa-

ções de risco para as crianças. 

Diferente disso parecem ser as opções das famílias de classe média e 

alta que, tendo melhor condição econômica, têm também maior possibili-

dade de escolha, inclusive, pautada em reflexões sobre o projeto educativo 

a oferecer às crianças.

Não é preciso fazer grandes esforços de reflexão para saber que essa situ-

ação reafirma desigualdades sociais crônicas do cenário brasileiro. A ausência 

da instituição de educação infantil pública dificulta sobremaneira a possibi-

lidade da criança pobre de ter acesso a um atendimento de boa qualidade, 
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enquanto que nos grupos sociais ricos essa falta é resolvida (e, na maioria das 

vezes, escolhida) com a matrícula em uma instituição privada.

Há que se destacar aqui que essa polarização das redes privada e pública 

é sustentada no Brasil pela ideia de que o público é para os pobres. Visão esta 

distorcida de uma concepção de sociedade efetivamente democrática. Reto-

mando Gentili (1994), ao apontar a condição de qualidade como objeto de 

compra e venda no mercado, princípio estruturante da lógica capitalista de 

organização socioeconômica, são impostos, neste caso, à educação infantil 

seu acesso diferenciado e sua distribuição seletiva. Isso nos leva a reafirmar a 

necessária democratização do acesso como possibilidade de realização efetiva 

do direito à educação. 

A recente ampliação do ensino fundamental de nove anos e a inclu-

são das crianças de seis anos nesta etapa da educação contribuíram com um 

movimento, em alguns municípios, de antecipar inadequadamente a ida de 

crianças menores para as pré-escolas, criando assim vagas na creche sem ne-

cessariamente uma abertura de novas vagas. 

Além disso, sem entrar no mérito da motivação para a recém-aprovada 

Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que ampliou a educação obrigatória 

para as crianças de 4 e 5 anos de idade, já é possível observar outro “jogo 

de empurra” das crianças para o ensino fundamental e de volta à creche, 

agora para dar conta da necessidade de universalizar o atendimento a essa 

população. 

Essa logística de remanejamento de vagas, possibilitada também pela au-

sência ou pela pouca regulamentação de parâmetros etários que limitem essa 

movimentação, resulta na vivência de um percurso atribulado e inadequado 

em termos de práticas curriculares pouco adequadas à faixa etária, além de 

não resolver efetivamente a questão da demanda por educação infantil. 

Essas considerações levam-nos a refletir sobre as metas colocadas no 

projeto de lei do PNE. Se, de um lado, a tendência de universalizar o atendi-

mento da população de 4 e 5 anos pode ser considerada um dado positivo, 

de outro, observar que a mesma meta posta no PNE de 2001 para a creche 

mantém-se no projeto atual do PNE e ainda longe de ser atingida configura 

importante ponto crítico nas políticas públicas e pauta fundamental dos mo-

vimentos sociais de luta por uma escola de qualidade democrática. 
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Condições concretas na construção de um currículo de  
educação infantil de boa qualidade (ou a que educação  
infantil todas as crianças brasileiras têm direito?)

O debate sobre a qualidade se tornaria etéreo se não nos levasse a pensar 

em como traduzir para o processo educativo proposições – necessariamente 

contextualizadas e dinâmicas, tendo em vista o caráter relativo das diferentes 

perspectivas sobre a qualidade – que visem à construção de uma instituição 

de educação infantil de boa qualidade. 

Como já vimos discutindo, para nós, o acesso às instituições é um pri-

meiro indicador dessa qualidade em uma sociedade democrática. Além deste, 

outros importantes aspectos definem parâmetros de organização adequados 

para atender as crianças. Os critérios de qualidade devem abranger desde 

as condições de funcionamentos das escolas (razão aluno/professor, tama-

nho das salas, qualidade da alimentação, diversidade de materiais didáticos, 

etc.) e as práticas pedagógicas até as condições de trabalho e de formação 

dos diversos profissionais que fazem parte do contexto escolar, etc. Um bom 

exemplo de sistematização desses aspectos é o documento “Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil” (MEC/SEB, 2009), além de diversos tra-

balhos relacionados à avaliação de creches e pré-escolas, não sendo nosso 

objetivo aprofundar cada um desses aspectos. 

Assumir o acesso como indicador de qualidade não quer dizer que “vale” 

colocar a criança em qualquer instituição apenas para dar conta da demanda.3 Ao 

contrário, o que se espera é a ampliação do acesso (e a garantia aos que já estão 

nas creches e pré-escolas) de uma educação infantil que propicie experiências de 

aprendizagem significativas, contribuindo com o desenvolvimento das crianças 

de forma ampla e integrada a partir de suas diferentes aprendizagens (Rossetti-

-Ferreira et alii, 1998; Oliveira, 2002; Edwards et alii, 1999, entre outros). 

A história da educação infantil nos coloca frente ao permanente desafio 

de superar resquícios de um atendimento restrito aos cuidados do corpo, à 

3 Aliás, não há como esquecer das “escolas de lata”, criadas durante a gestão de Celso 
Pitta na prefeitura de São Paulo (1997-2001), para atender a demanda de vagas, usando 
materiais como folhas de zinco e que submetiam crianças e professores a péssimas con-
dições de permanência nos estabelecimentos. 
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higiene e à disciplina moral e também propedêutico, como preparação da 

criança para o ensino fundamental ou, ainda, numa perspectiva etnocêntrica, 

de compensação cultural ou sociocognitiva. 

Infelizmente, dados de pesquisa têm mostrado que ainda há um longo 

caminho a ser percorrido na construção de práticas curriculares significativas 

de uma pedagogia da infância. Campos et alii (2011) apontam a preocupante 

escassez de atividades propostas no cotidiano de uma amostra de instituições 

de educação infantil, o que nos leva a perguntar: “o que está sendo propor-

cionado às crianças pequenas?”. 

A legislação atual ressalta o caráter de complementaridade à ação edu-

cativa da família, superando também de vez a ideia de que a frequência da 

criança, desde os seus primeiros anos de vida, em uma instituição educativa, 

tenha como objetivo maior substituir a ação da família. 

Ao ser inserida no sistema de ensino e ao constituir a primeira etapa da 

educação básica, a educação infantil tem o seu caráter pedagógico iluminado 

e, com isso, ilumina-se também a necessária reflexão a respeito do que propi-

ciar para bebês e crianças brasileiros no espaço da instituição educativa. 

Hoje, a educação da criança de 0 a 5 anos e 11 meses é norteada por um 

conjunto de documentos legais e curriculares que, em diferentes âmbitos de 

concretização, parametrizam as decisões das instituições educativas, sempre 

garantindo a autonomia na definição das formas e dos caminhos de organi-

zação dos projetos pedagógicos e das práticas educativas. 

Uma perspectiva de desenvolvimento mais sociocultural compreende que, 

desde o nascimento, o bebê seja capaz de interagir e se desenvolver a partir des-

sa interação, dentro de suas possibilidades gestuais e expressivas, com parceiros 

mais próximos – pais, irmãos, avós, professores, cuidadores... É por meio dessas 

múltiplas interações que a criança aprende sobre o mundo em que está inserida 

e sobre si mesma. Atualmente, têm-se ampliado os estudos e as pesquisas que 

afirmam a profícua condição que é a interação de bebês e crianças pequenas 

com seus pares (inclusive de idade semelhante), contrariando a ideia de que 

crianças muito pequenas não tinham condição de interagir com seus colegas. 

Ao interagir com outras crianças, a brincadeira aparece como importante 

meio de aprendizagem das crianças. As situações de brincadeira possibilitam 

que as crianças aprendam sobre o mundo e suas relações, surpreendam-se 
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com si mesmas e com os outros, além de propiciar-lhes espaços de construção 

de conhecimento e de cultura com seus pares. 

Na cena descrita no quadro, situação de jogo simbólico bastante frequente 

em creches e pré-escolas, desde que se ofereçam boas condições de organização 

do tempo e do espaço, é possível observar como as crianças trazem para os es-

paços de interação com os colegas cenas do dia a dia de uso da linguagem (no 

caso, o falar ao telefone), fazendo jus a uma riqueza de detalhes que aponta tan-

to a construção de comportamentos próprios da cultura em que vivem quanto 

a elaboração de novos elementos necessários para que a brincadeira aconte-

ça. Neste sentido, há toda uma articulação de gestos e falas que envolvem o 

“convite” e a “aceitação” para a brincadeira, além da estruturação da cena 

imaginária do “falar ao telefone”. Oliveira (2011) ainda destaca nesta situação 

a rica coordenação do jogo pelas crianças por meio da imitação das ações de 

outra criança (no caso, a incorporação da fala do outro na própria fala).  

Ora, no que se refere à aprendizagem de crianças pequenas, estas são 

situações de construção de conhecimento bastante ricas, que exemplificam a 

profunda articulação do conhecimento construído pelas crianças (no caso, em 

situações de brincadeira simbólica) com os conhecimentos sobre o seu mundo 

social (desde os papéis e jogos sociais, como “conversar com alguém ao telefo-

ne” até o uso dos objetos), perspectiva esta que aparecerá no norteamento das 

atuais Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2009):

O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práti-

cas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico 

e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que 

as crianças desde bem pequenas estabelecem com os professores e as outras 

crianças e afetam a construção de suas identidades (DCNEI, 2009, Parecer).

Esta compreensão de currículo amplia sobremaneira as experiências que 

podem ser promovidas na educação infantil, considerando-se a instituição da 

educação infantil como um espaço privilegiado na promoção de uma rede de 

interações de crianças com outras crianças e com adultos, ampliando assim 

suas aprendizagens e relações sociais. 

As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DC-

NEI), em seu artigo 9º, detalham 12 campos de experiências de aprendizagem 
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que devem ser garantidos no currículo de qualquer instituição de educa-

ção infantil brasileira. Antes, porém, de se adentrar nessas experiências de 

aprendizagem, vale ressaltar que a concretização dessas experiências em 

práticas cotidianas é prerrogativa das equipes escolares, conforme destacam 

as DCNEI (2009) em parágrafo único: “As creches e pré-escolas, na elabo-

ração da proposta curricular, de acordo com suas características, identidade 

institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelece-

rão modos de integração dessas experiências”.

Feita esta consideração, retomaremos o artigo 9º, apresentado nas DC-

NEI, sugerindo algumas perguntas reflexivas que possam contribuir com o 

debate no âmbito da concretização dos currículos nas creches e pré-escolas. 

Desde já, destacamos que estas perguntas são apenas um início de reflexão. A 

ampliação delas com outras perguntas, contextualizada às diversas realidades 

socioculturais brasileiras, é a possibilidade de enriquecimento de um processo 

de desenvolvimento curricular em torno das experiências de aprendizagens 

que devem ser promovidas junto às crianças.

experiências de aprendizagem 
indicadas no artigo 9º  
das dCnei que:

perguntas reflexivas sobre como as experiências têm sido con-
templadas nas instituições:

I - promovam o conhecimento 
de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sen-
soriais, expressivas e corporais 
que possibilitem movimenta-
ção ampla, expressão da in-
dividualidade e respeito pelos 
ritmos e desejos da criança; 

•	 Têm sido propostas situações de brincadeiras, jogos 
motores, danças, etc. que possibilitem a movimentação e a 
exploração do espaço pelas crianças?

•	 São propostas atividades em que as crianças são convidadas a 
explorar diferentes movimentos usando seus corpos (por exem-
plo, andar de formas diferentes, imitar animais, dançar como 
um robô, acompanhar com gestos os sons de uma música)?

•	 As crianças são convidadas a se observar e observar os 
colegas no espelho?

II - favoreçam a imersão das 
crianças nas diferentes lingua-
gens e o progressivo domínio 
por elas de vários gêneros e 
formas de expressão: gestual, 
verbal, plástica, dramática e 
musical;

•	 As diferentes linguagens estão regularmente presentes no coti-
diano das crianças de forma equilibrada, evitando a dominân-
cia de uma sobre as outras? Como? Em que momentos? 

•	 As crianças são estimuladas a se expressar (oral e gestual-
mente) no decorrer e sobre essas atividades?

•	  São propiciadas atividades com diferentes materiais e 
técnicas de pintura, desenho, escultura, etc.?

•	 O acervo musical amplia as referências de crianças e adul-
tos, além daquelas veiculadas em rádio e TV?

•	 São organizados espaços e momentos específicos em que as 
crianças possam se enfeitar com diferentes adereços, pintu-
ras faciais e corporais, fantasias e brincar com os colegas a 
partir de diferentes enredos?
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III - possibilitem às crianças 
experiências de narrativas, de 
apreciação e interação com a 
linguagem oral e escrita, bem 
como convívio com diferentes 
suportes e gêneros textuais 
orais e escritos;

•	 São propiciadas situações de conversa com as crianças, 
momentos de contar e ler histórias, diversificando-se a 
forma (leitura, contação, leitura dramática, encenação, 
etc.) e os objetivos? Os alunos participam da narrativa da 
história, fazendo a voz de algum personagem ou narrando 
pequenos trechos?

•	 Os jogos de nomear/reconhecer objetos, personagens, 
cenários, ações têm sido animados com novidades?

•	 Estão presentes em diferentes situações a declamação de 
poemas, as canções, as parlendas, etc.?

•	 Como as crianças têm sido apoiadas a expressar seus 
desejos e suas necessidades e relatar suas experiências (no 
caso das maiores)?

IV - recriem, em contextos 
significativos para as crianças, 
relações quantitativas, me-
didas, formas e orientações 
espaço-temporais;

•	 As atividades propostas têm possibilitado que as crianças 
explorem os diferentes espaços da instituição (internos e 
externos)?

•	 Ao se passear com as crianças (inclusive pela instituição), 
tem-se chamado atenção para os pontos de referência (por 
ex.: as diferentes salas da instituição) e as marcas (por ex.: 
os buracos e as elevações do terreno) que aparecem no 
caminho?

•	 Há marcadores temporais claras que ritualizam para as 
crianças a passagem do tempo e as mudanças de ativida-
des?

•	 Tem-se jogado na instituição, incluindo jogos motores, de 
tabuleiro, etc.?

V - ampliem a confiança e 
a participação das crianças 
nas atividades individuais e 
coletivas;

•	 São proporcionadas situações de diálogo em pequenos 
grupos, boa ocasião para as crianças se colocarem e apren-
derem a escutar e argumentar?

•	 Como têm sido trabalhados os acordos e as regras defini-
dos com a turma?

VI - possibilitem situações de 
aprendizagem mediadas para a 
elaboração da autonomia das 
crianças nas ações de cuidado 
pessoal, auto-organização, 
saúde e bem-estar;

•	 As crianças têm sido estimuladas a apreciar texturas, cores, 
sabores e a consistência de diferentes alimentos?

•	 As atividades de alimentação e sono têm sido organizadas 
de forma a propiciar bem-estar e reparo às necessidades 
das crianças?

•	 As crianças têm sido acolhidas em momentos de choro, 
birra, raiva, além de ajudadas a lidar com esses sentimen-
tos?

VII - possibilitem vivências 
éticas e estéticas com outras 
crianças e grupos culturais, 
de forma que alarguem seus 
padrões de referência e de 
identidade no diálogo e no re-
conhecimento da diversidade;

•	 Diversas manifestações culturais brasileiras fazem parte de 
atividades regulares propiciadas na instituição?

•	 As situações didáticas promovem a exploração de sons, rit-
mos, histórias e sabores dos diversos grupos que compõem 
a sociedade brasileira?

•	 Eventuais situações de manifestação de preconceito (por 
exemplo, quando crianças de diferentes regiões do país 
ou mesmo de diferentes países fazem parte da turma) são 
trabalhadas no contexto da instituição, inclusive no grupo 
de profissionais?
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VIII - incentivem a curiosida-
de, a exploração, o encanta-
mento, o questionamento, a 
indagação e o conhecimento 
das crianças em relação ao 
mundo físico e social, ao tem-
po e à natureza;

•	 As crianças têm sido convidadas a brincar com diferentes 
objetos, em diferentes espaços, em que possam explorar 
e observar as diferentes características e condições do 
mundo?

•	 Atividades com projeção de sombras têm sido propostas?
•	 Têm sido propostas atividades em que as crianças execu-

tem pratos de culinária fáceis e os degustem?

IX - promovam o relacio-
namento e a interação das 
crianças com diversificadas 
manifestações de música, artes 
plásticas e gráficas, cinema, fo-
tografia, dança, teatro, poesia 
e literatura;

•	 Em diferentes situações, as crianças têm sido convidadas a 
observar os efeitos de sons, luzes, cores, cenários, etc.?

•	 Elas têm sido estimuladas a opinar sobre filmes, músicas, 
apresentações e a demonstrar agrado ou desagrado, assim 
como medo e alegria?

•	 As famílias têm sido incluídas na definição e no planeja-
mento de eventos que acontecem na instituição?

X - promovam a interação, 
o cuidado, a preservação e o 
conhecimento da biodiversi-
dade e da sustentabilidade da 
vida na Terra, assim como o 
não desperdício dos recursos 
naturais;

•	 A instituição tem espaços verdes (pátios, hortas) nos quais 
as crianças podem brincar e explorar as áreas com diferen-
tes objetivos?

•	 Há propostas de atividades em que as crianças podem 
vivenciar o processo de produção das coisas (por exemplo, 
fazer um pão, observar uma pequena construção)?

XI - propiciem a interação e o 
conhecimento pelas crianças 
das manifestações e tradições 
culturais brasileiras;

•	 As manifestações culturais da comunidade escolar estão 
presentes em diferentes situações do cotidiano da institui-
ção?

•	 Jogos tradicionais, canções, histórias e causos têm sido 
compartilhados com as crianças?

•	 As crianças têm tido oportunidade de assistir a peças 
teatrais e espetáculos de música com enredos da cultura 
brasileira?

XII - possibilitem a utilização 
de gravadores, projetores, 
computadores, máquinas 
fotográficas e outros recursos 
tecnológicos e midiáticos.

•	 Há contações de histórias em que são utilizados diferentes 
recursos (projetores de imagens, computadores, etc.)?

•	 As crianças são fotografadas e depois observam suas foto-
grafias, rememorando os eventos vividos, construindo seus 
relatos e expressando sua opinião sobre as lembranças?

A diversidade e a amplitude desse conjunto de experiências propostas 

nos dão o tom da riqueza do currículo que se tem buscado consolidar em 

creches e pré-escolas. São campos de experiências que podem ser promovidos 

por meio de uma pluralidade de atividades e de organização do tempo e do 

espaço no cotidiano da instituição. 

Há que se destacar que, assim como nas demais etapas da educação, a 

concretização de um currículo de qualidade na educação infantil demanda a 

necessidade de formação continuada e em serviço de professores e gestores, 

condição esta que tem sido prioritariamente aceita entre diversas perspectivas 

Fonte: Elaborado com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil do CNE.
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e posições educacionais, ao apontá-la como um entre vários fatores de grande 

importância para a transformação das práticas escolares e a melhoria da apren-

dizagem dos alunos (Canário, 2006; Pacheco e Flores, 2000, entre outros). 

No caso da educação infantil, ela tem particular importância, já que, 

historicamente, este campo de trabalho foi constituído por educadores leigos, 

tendo-se em vista a compreensão, cristalizada ao longo dos tempos, de que 

para cuidar de bebês e crianças pequenas não se necessitava de mais do que 

algumas habilidades pessoais, geralmente presentes em mulheres. O papel da 

instituição na educação dos pequenos era um ato suplementar à função da 

família, a legítima agência de socialização da criança nos primeiros anos de 

vida (Ongari e Molina, 2002; Scarpa, 1998). 

Vale, então, um alerta para uma problemática vivida em diversas redes 

municipais, que é a crescente contratação de profissionais sem a formação 

inicial mínima para exercerem a função de monitores, auxiliares e outras no-

menclaturas. Infelizmente, as gestões das redes têm muitas vezes se utilizado 

do subterfúgio de ter um professor (com a formação exigida) e alguns educa-

dores (sem formação) para cada turma de crianças. A proporção geralmente 

atende às regulamentações referentes à razão adulto/criança, mas não atende 

aos critérios de formação. Estes profissionais, geralmente contratados no es-

copo de quadros administrativos (e não do magistério), não são assumidos 

pela gestão da rede como educadores, embora exerçam atividades de natureza 

pedagógica junto às crianças – fato que dificulta, inclusive, sua participação 

em ações de formação da rede de ensino e da própria instituição.4 Ou seja, a 

responsabilidade de fato é a de um “educador”, mas por direito este grupo 

de profissionais não tem garantias de equiparação salarial ou de benefícios 

da carreira. Neste sentido, são excluídos do conjunto de profissionais que 

devem ser beneficiados pela meta 18 do projeto de lei do PNE, que pretende 

4 Logo após a aprovação da LDB (Lei 9.394-96), desencadeou-se um movimento no âmbito 
das redes municipais e federal de organização de programas especiais de formação (pró-
-infantil, pró-formação; PEC – Formação Universitária; ADI-Magistério) em que se objeti-
vava propiciar a formação inicial para grupos de professores que não tinham a formação 
exigida (ou desejada) pela lei. Esses programas, a princípio, deveriam ter um caráter de 
transitoriedade, já que a expectativa era que essa demanda fosse sendo encerrada, mas 
o que se tem observado é a contínua inclusão nas redes de profissionais sem a formação 
exigida, o que subverte a perspectiva inicial de transitoriedade desses programas. 
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assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

profissionais do magistério em todos os sistemas de ensino.

Vale destacar ainda que, embora se considere um avanço na legislação 

a expectativa da existência de professores com formação inicial garantida 

no espaço das instituições de educação infantil, esta condição não é suficien-

te para a realização continuada de um currículo de qualidade para bebês e 

crianças pequenas. 

Assim, como último ponto de destaque, trazemos muito brevemente a 

importância de consolidar no espaço das instituições de educação infantil 

espaços diversificados de formação continuada que envolvam as equipes de 

trabalho em sua amplitude (gestores, professores e funcionários), a fim de 

garantir a construção de projetos pedagógicos de boa qualidade para bebês e 

crianças pequenas (Oliveira, Ferreira e Bomfim, no prelo).

Considerações finais

Neste artigo, procuramos sistematizar alguns aspectos relacionados 

ao debate acerca da qualidade na educação infantil brasileira. Pudemos 

destacar a ideia de que o acesso a este atendimento é importante indicador 

de sua qualidade democrática e deve ser feito dentro de parâmetros ade-

quados às necessidades das crianças (sem antecipações de percurso). Além 

disso, este indicador não basta para configurar um atendimento adequado 

para bebês e crianças pequenas e suas famílias. Para que tal configura-

ção se dê a contento, diferentes condições (físicas, materiais, simbólicas...) 

devem estar garantidas. Nesta direção, apontamos a necessidade de cons-

trução contextualizada de um currículo que promova experiências de 

aprendizagem diversificadas junto às crianças. Para a realização desta 

tarefa desafiante, não podemos prescindir de professores e gestores que 

constituam equipes de trabalho em condições adequadas de atuação e for-

mação. Assim, as instituições de educação infantil poderão concretizar 

uma educação infantil que garanta a pluralidade de experiências de apren-

dizagem a que bebês e crianças pequenas têm direito.
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creche: do direito da criança de  

0 a 3 anos de idade aos desafios atuais

Comitê diretivo do mieib

A educação da criança de 0 a 3 anos de idade, nas últimas décadas, vem 

sendo pautada, com frequência, nos debates acadêmicos, políticos, midiáticos, 

bem como nos movimentos sociais da sociedade civil organizada ligados à edu-

cação, em especial aqueles que lutam por creches e pré-escolas e que tiveram e 

têm papel relevante nas conquistas da educação infantil brasileira. É importan-

te salientar que estes debates são o resultado de tensões entre diferentes atores 

e segmentos da sociedade, que evidenciam diversas concepções de infância, de 

criança e de educação infantil e que produzem discursos, posicionamentos e 

atitudes que ora afirmam os direitos da criança à educação infantil, conforme 

consta na legislação educacional vigente, ora ignoram esses direitos. 

Como um movimento social que luta pela concretização do atendimen-

to de qualidade às crianças de 0 até 6 anos1 em instituições de educação 

infantil, o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib)2 de-

fende o direito da criança à educação infantil pública, gratuita, laica, inclusiva 

1 Ainda nos referimos à faixa etária da educação infantil como sendo de 0 até 6 anos, 
porque as crianças com mais de seis anos de idade têm direito a continuar frequentando 
a pré-escola quando completam seis anos após o ponto de corte de 31/3, conforme 
Resolução CNE/CEB n° 1, de 14 de janeiro de 2010. 

2 O Mieib, criado em 1999, é uma organização autônoma, integrada aos movimentos sociais, 
de caráter interinstitucional e suprapartidário, comprometida com a educação infantil, tanto 
para defender a garantia do acesso a um atendimento de qualidade para todas as crianças 
de 0 a 6 a como para fortalecer esse campo de conhecimentos e de atuação profissional no 
Brasil. O foco no monitoramento e na incidência em relação às políticas de educação infantil 
é o que distingue o Mieib de outras redes sociais que atuam em várias frentes de luta na 
defesa da educação ou da infância de forma mais ampla. Atualmente, o Mieib possui Fóruns 
Estaduais de Educação Infantil em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. 
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e de qualidade social, a unidade da educação infantil como primeira etapa 

da educação básica e afirma que a educação infantil deve ser ofertada em 

creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais 

não domésticos e se constituem em estabelecimentos educacionais públicos 

ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no perí-

odo diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por 

órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social (art. 5° 

da Resolução CNE/CEB n° 5/2009). 

Para o Mieib, a criança é um sujeito biopsicossocial, é produtora de his-

tória e de cultura, é capaz de aprender, de intervir e modificar a realidade de 

maneira espontânea, lúdica, criativa e estética (SARMENTO; GOUVEA, 2008).

É com esta referência que o Mieib, nos últimos anos, vem assumindo 

relevante papel no cenário nacional, tendo interlocução com o Ministério 

da Educação (MEC) e com outras organizações – tais como a Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação,3 a Associação Nacional de Pós-Gradu-

ação e Pesquisa em Educação (Anped), a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime), a União Nacional dos Conselhos Muni-

cipais de Educação (Uncme), a Comissão Técnica Nacional de Diversidade 

para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros (Cadara), a 

Rede de Monitoramento Presidente Amigo da Criança, a Rede Nacional 

Primeira Infância – com o objetivo de incidir na formulação, na implanta-

ção, na implementação e no acompanhamento de políticas públicas para a 

área, integrando comissões, grupos de trabalho e participando de reuniões 

relativas às seguintes questões:

•	 discussões do Fundeb e a garantia da inclusão das crianças de 0 

a 3 anos no Fundo por meio do movimento “Fundeb pra Valer!”, 

bem como a inclusão das instituições de educação infantil priva-

das filantrópicas conveniadas aos municípios no repasse de verbas 

públicas;

3 O Mieib integra o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e, 
por meio de seus fóruns estaduais, participa de vários Comitês Regionais da Campanha 
em diversos estados. 
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•	 discussões sobre diretrizes nacionais para convênios entre o poder 

público e as instituições privadas filantrópicas de educação infantil 

e sobre o controle social de repasse de verbas públicas para essas 

instituições;

•	 estudos sobre a definição de um Custo Aluno-Qualidade Inicial 

(CAQi)4 para essa faixa etária e sobre a garantia de igualdade e 

respeito à diversidade no atendimento realizado pelos estabeleci-

mentos de educação infantil;

•	 participação no Projeto de Pesquisa MEC/UFRGS sobre Orienta-

ções Curriculares para a Educação Infantil, com ênfase na faixa 

etária de 0 a 3 anos, a convite da SEB/Coedi;

•	 discussão e realização de pesquisas e publicações em âmbito na-

cional sobre os indicadores da qualidade para a educação infantil;

•	 discussões para a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (Resolução no 5/2009) e seu desdobra-

mento em orientações curriculares para a educação de crianças de 

0 a 6 anos em espaços coletivos;

•	 colaboração na construção de Deliberações sobre a Educação In-

fantil nos Conselhos Municipais de Educação;

•	 participação na Conae 2010, defendendo concepções e posições 

acerca de políticas para a educação infantil construídas no âmbito 

dos fóruns estaduais e municípios que integram o Mieib;

4 O CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial) é uma metodologia desenvolvida pela 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação que aponta quanto deve ser investido por 
aluno ou criança de cada etapa da educação básica para que o Brasil comece a oferecer 
uma educação com o mínimo de qualidade para sua população. Mais informações 
estão disponíveis em: <http://www.campanhaeducacao.org.br>. 
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•	 discussão e proposição de emendas sobre a educação infantil ao 

PL 8.035/2010, referente ao novo Plano Nacional de Educação 

(2011-2020). 

Em relação à educação da criança de 0 a 3 anos de idade, acreditamos 

que, do ponto de vista epistemológico, temos avanços significativos com os 

estudos realizados no campo da educação, da história, da sociologia e da 

antropologia da infância. Do ponto de vista do marco legal, temos normas e 

orientações que estão em consonância com muitas das bandeiras de lutas do 

Movimento, mas, do ponto de vista político, ainda temos muito o que avan-

çar, sobretudo em relação ao financiamento, à formação dos profissionais 

da educação infantil, à ampliação da oferta para o atendimento da demanda 

manifesta nos municípios brasileiros, à realização de concursos públicos es-

pecíficos para professores da educação infantil e sua inclusão total e efetiva 

nos sistemas de ensino. 

Com a Emenda Constitucional n° 59/2009, que define a obrigatoriedade 

de matrícula para todas as crianças e jovens dos 4 aos 17 anos, a educação in-

fantil corre o risco de ser cindida em sua unidade pedagógica e a educação das 

crianças de 0 a 3 anos de idade está sob risco de ser colocada em segundo plano 

nas políticas e ações elaboradas e implementadas pelo governo federal e pelo 

poder público dos estados e municípios. Por que estamos dizendo isso? Com 

a obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 e 5 anos, os municípios cer-

tamente se empenharão para dar conta dessa tarefa no limite de seus recursos 

financeiros, ampliando a oferta de vagas na rede pública, melhorando a infra-

estrutura física das instituições de ensino, investindo na formação do professor 

da educação infantil e na compra de materiais pedagógicos e brinquedos. 

Outro elemento é que as creches que saíram há pouco tempo das se-

cretarias de assistência social ou de saúde e que carregam em sua história 

um viés assistencialista e higienista são entendidas, ainda, por determinados 

segmentos da sociedade, como lugares de pouca relevância social. Isto tem 

contribuído para o aumento das desigualdades sociais, para a negação do 

direito da criança de 0 a 3 anos de idade e de sua família à educação infantil, 

o que tem deixado marcas profundas na qualidade e no atendimento dessa 

faixa etária para determinados segmentos da população. 
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Outro aspecto que merece destaque neste debate é a possibilidade de 

que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) – regulamentado pela 

Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007 – deixe em aberto para o poder pú-

blico a celebração de convênios com instituições que não são públicas, para 

o atendimento das crianças de 0 a 3 anos em creches, até o fim da vigência 

deste Fundo. 

A responsabilidade pela oferta de educação infantil é dos municípios, 

em regime de colaboração com a União e com os estados; todavia, os con-

vênios podem ser de caráter emergencial e pontual para o atendimento de 

crianças que frequentarão a creche, dependendo de sua natureza e das condi-

ções e responsabilidades previstas nos convênios. 

Contudo, destacamos que a ampliação da oferta da pré-escola não pode, 

sob nenhuma justificativa, diminuir ou até mesmo paralisar o atendimento da 

demanda manifesta por creche. É preciso definir políticas que garantam uma 

ampliação com qualidade da oferta de toda a educação infantil e não de parte 

dela. Da mesma forma, a ampliação da oferta de vagas para a faixa etária de 

4 e 5 anos não deve reduzir a oferta de vagas em tempo integral, garantindo 

o direito das crianças e de suas famílias à função social e política da educação 

para esta faixa etária. 

De acordo com o PL 8.035/2010, que prevê a criação do novo Plano 

Nacional de Educação (2011-2020), a meta é ampliar, até 2020, a oferta 

de educação infantil de forma a atender 50% da população de até 3 anos. 

Esta meta já estava no PNE anterior (Lei n° 10.172/2001) e deveria ter 

sido alcançada até 2011, mas ela está sendo postergada para os próximos 

10 anos, o que representa um atraso para a educação infantil e, em espe-

cial, para o atendimento das crianças de 0 a 3 anos. Atualmente, estima-se 

que o número de crianças entre 0 e 3 anos no Brasil é de aproximada-

mente 10 milhões. De acordo com dados da Pnad/IBGE de 2008, somente 

18,1% dessas crianças frequentam creches públicas e privadas em todo o 

Brasil. Logo, as políticas para a ampliação da oferta de creche são urgen-

tes e não podem esperar mais. 

O Ministério da Educação, em convênios com os municípios, está há 

cerca de 3 anos implementando o Programa Nacional de Reestruturação 
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e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância),5 

segundo dados da apresentação do programa pelo FNDE:6 

Entre 2007 e 2008, o Proinfância investiu na construção de 1.021 esco-

las. Em 2009, o programa superou a meta prevista de financiar a edifi-

cação de 500 unidades – o FNDE celebrou convênios para a construção 

de 700 creches.

Também em 2009, o Proinfância passou a repassar recursos para equi-

par as escolas em fase final de construção. Foram 214 convênios (cada 

um com valor superior a R$ 100 mil) para a compra de móveis e equipa-

mentos, como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros.

Em 2010, foram celebrados convênios para a construção de 628 esco-

las de educação infantil. Além disso, o FNDE transferiu recursos para 

mobiliar e equipar 299 creches. Para 2011, a previsão é de investir na 

edificação de 1.500 escolas, no âmbito da segunda etapa do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

Para garantir o funcionamento dessas novas instituições de educação 

infantil, a MP nº 533, de 10 de maio de 2011, autoriza a União a transferir 

recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal, com a finalidade de 

prestar apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos públicos 

de educação infantil. Trata-se de uma medida importante e de apoio aos mu-

nicípios para o primeiro ano de funcionamento dos novos estabelecimentos, 

considerando-se o custo necessário para que um gestor coloque uma unidade 

em funcionamento com a qualidade necessária.

Outra ação relacionada à expansão do atendimento das crianças de 0 a 

3 anos é a previsão da construção de 6 mil creches até 2014 na segunda fase 

5 O programa foi instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das 
ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Ministério da Educação. 
Seu principal objetivo é prestar assistência financeira, em caráter suplementar, ao 
Distrito Federal e aos municípios que efetuaram o Termo de Adesão ao Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação e elaboraram o Plano de Ações Articuladas (PAR). 
Os recursos destinam-se à construção e à aquisição de equipamentos e mobiliário para 
creches e pré-escolas públicas da educação infantil.

6 <http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-proinfancia>.
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do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Estas iniciativas são 

bem-vindas, mas elas ainda não dão conta de atender 50% da população de 

0 a 3 anos até 2020, como consta da meta do projeto do novo PNE. 

A garantia do direito da criança de 0 a 3 anos à creche perpassa pela 

ampliação da rede física nos municípios, mas, principalmente, pelos pontos 

que elencaremos a seguir: 

a) O acesso à creche é um direito da criança e de sua família e um 

dever do Estado, conforme previsto na legislação brasileira.

b) A ampliação do acesso à creche deve ser feita em regime de co-

laboração entre a União, os estados e os municípios, como rege 

a Constituição Federal, bem como entre ministérios, secretarias e 

órgãos ligados às áreas de educação, planejamento, saúde, meio 

ambiente e desenvolvimento social, tendo-se em vista que esta 

demanda exige políticas intersetoriais.

c) A obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 e 5 anos na pré-

-escola não pode ser implementada à custa do atendimento da-

quelas de 0 a 3 anos, pois são demandas específicas e complemen-

tares. A unidade pedagógica da educação infantil como um todo, 

como primeira etapa da educação básica, deve ser preservada.

d) As matrículas na pré-escola não devem ser ampliadas com o fecha-

mento ou a redução do número de turmas que já funcionavam em 

tempo integral, seja atendendo a crianças de 0 a 3 anos ou às de 

4 e 5 anos, tendo-se em vista a função social da educação infantil. 

e) O atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade em estabeleci-

mentos de educação coletiva deve ser feito em tempo integral. À 

família cabe optar pelo regime parcial ou integral. 

f) A ampliação da matrícula das crianças de 0 a 3 anos deve ocor-

rer em estabelecimentos de educação coletiva da rede pública de 
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ensino e não em instituições privadas de redes conveniadas ou a 

partir da compra de vagas.

g) As instituições de educação infantil já existentes devem ser refor-

madas e ampliadas, se necessário, para garantir mais vagas para 

a matrícula de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. Da mesma 

forma, a ampliação da oferta de pré-escola deve, preferencial-

mente, ocorrer em estabelecimentos de educação infantil.

h) Os documentos legais que orientam a melhoria da qualidade dos 

estabelecimentos de educação infantil devem servir de matriz 

para o planejamento financeiro relativo a esta primeira etapa da 

educação básica. 

i) O aporte financeiro destinado à educação infantil deve ser am-

pliado, tomando-se como base os cálculos do CAQi, para que se 

possa aumentar o número de instituições de ensino e de matrícu-

las em creche no Brasil, pois os recursos previstos no Fundeb são 

insuficientes para garantir o atendimento das crianças de 0 a 3 

anos que ainda estão fora da creche. 

j) Os movimentos sociais, os gestores, os legisladores, os pesquisa-

dores e a sociedade civil organizada devem permanecer articula-

dos e vigilantes no monitoramento e na fiscalização da aplicação 

dos recursos destinados à creche exclusivamente nesta etapa em 

todos os municípios brasileiros.

k) Os profissionais responsáveis pela educação e pelo cuidado das 

crianças de 0 a 3 anos nos estabelecimentos de educação devem 

ser professores habilitados para o exercício da docência na edu-

cação infantil.

l) Os estados e municípios devem envidar esforços para o cadastra-

mento, o credenciamento e a autorização de funcionamento de 
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todos os estabelecimentos de educação infantil junto aos respec-

tivos sistemas de ensino.

m) A elaboração e o desenvolvimento, no cotidiano, de propostas 

pedagógicas que contemplem as potencialidades e as necessida-

des das crianças de 0 a 6 anos, conforme orientam as atuais Dire-

trizes Curriculares para a Educação Infantil, devem ser uma exi-

gência específica para a autorização de funcionamento de todos 

os estabelecimentos de educação infantil junto aos respectivos 

sistemas de ensino.

A educação da criança de 0 a 3 anos de idade requer, neste momento, 

atenção especial e investimentos independentemente das disputas e pressões 

que existem para o atendimento das crianças, dos adolescentes e jovens que 

estão fora da escola, pois o direito à educação deve ser garantido para todos. 

Sabemos que universalizar a educação exige custos e que, quando se refere à 

educação infantil, os custos são altos. No entanto, estes recursos devem ser 

entendidos como investimentos aplicados na garantia do direito constitucio-

nal de todas as crianças de 0 até 6 anos à educação infantil. 
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qualidade no cotidiano escolar?

Cristiana almeida magela Costa

“Um dia virá em que só se terá um único 

pensamento: a educação”.

(Friedrich Nietzsche)

É com otimismo que o novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o 

decênio 2011-2020, composto por dez diretrizes e vinte metas, surge para dar 

um impulso ao País, rumo a outro patamar de desenvolvimento. Para que seja 

efetivo, no entanto, o novo PNE deve ter a pretensão primeira de não ser um 

plano de governo, mas sim um plano de Estado, para assim assegurar, de fato, 

a melhoria e a evolução da qualidade da educação brasileira. Sair do papel e 

do discurso, no momento, é seu maior desafio!

Pensar a questão da qualidade da educação no Brasil é um desafio 

complexo, profundo e, com certeza, esta não é uma tarefa fácil! Muitos já o 

fizeram e muitos outros ainda o farão, devido à relevância e à complexidade 

que o tema merece. Para isso, é fundamental não perder de vista a noção de 

que a qualidade é um conceito histórico que se altera no tempo e no espa-

ço, vinculando-se às demandas e às exigências sociais de um dado processo 

(MEC, 2009:30). É possível o Brasil ter uma escola pública de qualidade? 

Tem sido frequente e comum ouvir dizer que o ensino público no Brasil 

é de má qualidade. Mas o que é qualidade? Qual é seu verdadeiro conceito? 

Será que existe um padrão ou uma receita única para uma escola de qua-

lidade? Se considerarmos qualidade um conceito dinâmico e reconstruído 

constantemente, podemos dizer que cada escola, a partir da compreensão 

dos seus pontos fortes e fracos, tem autonomia para refletir, propor e agir na 
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busca da sua própria qualidade, em condições de intervir para melhorá-la de 

acordo com seus próprios critérios e prioridades. 

Antes de refletir sobre essa questão, é preciso lembrar, no entanto, que 

a luta pela educação de qualidade e os caminhos para se conseguir uma me-

lhor qualidade da educação em nossas escolas devem ser responsabilidades 

de toda a comunidade escolar. Uma qualidade que esteja ligada diretamente 

ao bem viver de todas as nossas comunidades, a partir da comunidade esco-

lar. Talvez por isso também deva ser um assunto de interesse público. Por tal 

razão, a preocupação com ela deve ser uma constante.

Para ajudar a comunidade escolar na avaliação e na melhoria da qua-

lidade da escola, devendo ser este seu objetivo principal, o Ministério da 

Educação criou indicadores/sinalizadores da qualidade na educação, a partir 

de sete elementos fundamentais, nomeados de dimensões: 1) ambiente edu-

cativo; 2) prática pedagógica; 3) avaliação; 4) gestão escolar democrática; 5) 

formação e condições de trabalho dos profissionais da escola; 6) espaço físico 

escolar; 7) e, por fim, acesso, permanência e sucesso na escola. 

Se considerarmos a escola um espaço de ensino, aprendizagem e vivência 

de valores, onde nela sejam garantidas práticas de socialização e convivência, 

fortalecendo noções de cidadania e igualdade entre todos, teremos aí um am-

biente educativo de qualidade.

Indivíduos que socializam, brincam e experimentam a convivência com a 

diversidade humana num ambiente de respeito, alegria, amizade, solidariedade, 

disciplina, combate à discriminação, no exercício pleno dos seus direitos e de-

veres, adquirem competências e saberes necessários para a vida em sociedade. 

Teremos também aí uma prática pedagógica de qualidade se por meio 

de uma ação planejada e refletida do professor, no dia a dia da sala de aula, a 

escola realiza seu maior objetivo: fazer que os alunos aprendam e adquiram 

o desejo de aprender cada vez mais e com autonomia, tornando a prática 

pedagógica focada no desenvolvimento dos alunos, observando-os de perto, 

conhecendo-os, compreendendo suas diferenças, demonstrando interesse por 

eles, conhecendo suas dificuldades e incentivando suas potencialidades, reco-

nhecendo que os alunos vivem num mundo cheio de informações, planejando 

necessariamente as aulas com base em um conhecimento sobre o que eles já 

sabem e o que precisam e desejam saber.
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Se concebermos a avaliação como parte fundamental do processo edu-

cativo e comprovarmos que, por meio dela, o professor fica sabendo como 

está a aprendizagem dos alunos e obtém indícios para refletir e melhorar a 

sua própria prática pedagógica, um bom processo de ensino-aprendizagem 

na escola deve incluir uma avaliação inicial e uma avaliação ao final de cada 

etapa de trabalho. 

Quando pensamos em avaliação, estamos falando de algo muito mais 

completo do que uma prova. A avaliação deve ser um processo. Uma boa ava-

liação é aquela em que o aluno também aprende. A autoavaliação – quando o 

aluno avalia a si próprio – é uma das estratégias de aprendizagem e constru-

ção da autonomia, pois facilita a tomada de consciência de seus avanços, suas 

dificuldades e suas possibilidades.

Neste sentido, é importante também que os alunos ajudem a escolher os 

modos pelos quais serão avaliados, o que traz o comprometimento de todos 

com a avaliação. Mas a avaliação não deve se deter apenas na aprendizagem 

do aluno. Avaliar a escola como um todo e periodicamente é muito importan-

te para quem pretende alcançar qualidade.

Numa escola de qualidade, algumas características da gestão escolar 

democrática devem ser: o compartilhamento de decisões e informações, a 

preocupação com a qualidade da educação e com a relação custo-benefício, 

a transparência.

Envolver a comunidade escolar na administração da escola tem sido um 

desafio. Quando as decisões são tomadas coletivamente, as chances de que 

deem certo são bem maiores. Para isso, a participação da comunidade, por 

intermédio dos seus conselhos escolares, é um fator de grande importância. 

Reuniões pedagógicas, festas, exposições e apresentações dos alunos são 

momentos em que principalmente os familiares devem estar presentes.

Como a democracia também se aprende na escola, a participação deve 

se estender a todos os alunos. Como cidadãos, eles devem ter garantidos seus 

direitos de opinar sobre o que é melhor para eles e se organizar em colegiados 

próprios, como os grêmios. 

As iniciativas de discutir propostas e programar ações conjuntas por 

meio de parcerias proporcionam grandes resultados para melhorar a quali-

dade da escola. Procurar outras instâncias ligadas às mais diversas áreas de 
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atuação (como saúde, cultura, justiça, organizações não governamentais e 

universidades), para que venham trabalhar junto com a escola, é um jeito de 

envolver mais pessoas no propósito de oferecer uma boa formação aos alunos. 

O governo pode e deve apoiar a melhoria da qualidade da escola, 

mas muitas organizações não governamentais desenvolvem programas que 

beneficiam escolas públicas. Uma boa gestão escolar precisa reconhecer a ne-

cessidade de extrapolar os “muros da escola”. É importante saber também 

que, numa gestão democrática, lidar com conflitos e opiniões diferentes faz 

parte da vida, o que vai exigir sempre abertura para diálogo e negociação.

Todos os profissionais da escola são importantes para a realização dos 

objetivos do projeto político-pedagógico. Os professores, contudo, devem ser 

colocados no centro das políticas públicas, pois são eles, sem dúvida, os res-

ponsáveis por aquilo que os especialistas chamam de transposição didática, ou 

seja, concretizar os princípios político-pedagógicos em ensino-aprendizagem. É 

preciso reconhecer o impacto de um bom professor sobre a aprendizagem dos 

alunos. A contribuição do seu olhar pedagógico é fundamental neste processo. 

Tamanha responsabilidade exige boas condições de trabalho, preparo e 

equilíbrio. Para tanto, é importante que se garanta formação continuada aos 

profissionais e outras condições, tais como estabilidade do corpo docente, 

melhoria das condições de trabalho, adequada relação entre o número de pro-

fessores e o número de alunos, salários dignos e condizentes com a importância 

do trabalho, plano de carreira voltado para a valorização da docência, etc.

Cada um dos demais profissionais tem um papel fundamental no pro-

cesso educativo, cujo resultado não depende apenas da sala de aula, mas 

também da vivência e da observação de atitudes corretas e respeitosas no 

cotidiano da escola.

Ambientes físicos escolares de qualidade são espaços educativos orga-

nizados, limpos, arejados, agradáveis, cuidados, com flores e árvores, móveis, 

equipamentos e materiais didáticos adequados à realidade da escola, com 

recursos que permitam a prestação de serviços de qualidade aos alunos, aos 

pais e à comunidade, além de boas condições de trabalho aos professores, 

diretores e funcionários em geral. 

Na gestão do espaço escolar, é preciso estar atento para o bom aprovei-

tamento dos recursos existentes, porque, na maioria das vezes, o que se tem 
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pode ser insuficiente. No entanto, é necessário cuidar para que o pouco que 

se tem seja bem aproveitado. Deve-se buscar uma organização que favoreça o 

convívio entre as pessoas, que seja flexível e conte com as condições suficien-

tes para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. Além 

disso, deve-se avaliar a qualidade dos recursos. Ou seja, deve-se verificar se 

tais recursos respondem às necessidades do processo educativo e do envolvi-

mento da comunidade e se estão organizados, bem cuidados. 

Um dos principais desafios atuais de nossas escolas é fazer que crianças 

e adolescentes permaneçam nelas e consigam concluir os níveis de ensino em 

idade adequada, assegurando seus direitos educativos. 

Devemos, ainda, identificar quem são os alunos que, na escola, apresen-

tam maior dificuldade no processo de aprendizagem, quem são aqueles que 

mais faltam aulas, onde e como eles vivem e quais são as suas dificuldades. Se 

essas situações forem tratadas com o cuidado e o carinho que elas merecem, 

a escola será capaz de oferecer boas oportunidades de aprendizagem a todos 

os cidadãos.

A crise de valores éticos e morais vivida pela sociedade atual afeta di-

retamente a escola, pois é exatamente no ambiente escolar que tal crise pode 

aflorar e ficar mais em evidência, exigindo cada vez mais dos educadores uma 

concepção mais ampliada de educação, para além da educação escolar, com-

prometida também com a formação do caráter do educando.

Parece que em nenhuma outra época se tenha discutido tanto quanto 

hoje assuntos como limites, desrespeito, violência, falta de motivação e desin-

teresse dos alunos no ambiente escolar. 

De forma concomitante a isto, nunca se observou tantos professores 

cansados, doentes física e mentalmente, devido aos sentimentos de impotên-

cia e frustração tão presentes em suas vidas profissionais. 

O espaço escolar tem sido tomado por discussões que procuram compre-

ender este quadro tão complexo e, muitas vezes, caótico no qual se encontra 

mergulhada a educação. Educadores têm procurado debater formas de tentar 

superar tais dificuldades e conflitos, pois já perceberam que, se nada for feito, 

em breve não se conseguirá mais ensinar e educar.

Assim, a escola vem assumindo a maior parte da responsabilidade 

pelas situações de conflito que nela são observadas. Se não houver um 
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comprometimento maior dos responsáveis e das instituições escolares, isso 

pouco adiantará. 

E é exatamente a partir dessa constatação que se destaca e se insiste na 

parceria entre a escola e a família para o desenvolvimento global do aluno e 

na função do gestor como mediador e condutor das práticas educativas. 

Embora muito se saiba que o papel da escola é educar, também com-

preendemos que a educação vem de casa. Por tal razão, assume capital 

importância a atuação dos pais para o sucesso dos filhos. Cabe à escola, no 

entanto, orientar os pais para que sejam auxiliadores dos filhos no processo 

ensino-aprendizagem, acompanhando-os cotidianamente e incentivando-os 

na realização das atividades propostas de forma autônoma e responsável. 

Tais atitudes colaboram para se obter um melhor desempenho na escola 

e favorecer o desenvolvimento de crianças mais ajustadas, felizes e com pos-

sibilidades de sucesso!

É imprescindível reconhecer que a atuação do/a diretor/a é um dos fato-

res que influenciam a aprendizagem. Ou seja, uma gestão escolar de qualidade 

garante um resultado melhor. Além disso, as escolas que têm uma gestão mais 

eficaz são as que obtêm notas melhores. 

Para fazer uma gestão focada na melhoria da aprendizagem, é essencial 

ter clareza sobre os propósitos educativos da escola, é crucial conhecer o que 

eles têm de aprender em cada série e disciplina e ter clareza sobre os objetivos 

dos diversos conteúdos, sejam eles curriculares, relativos aos procedimentos 

ou às atitudes.

A primeira e mais importante qualidade de um educador é a crença de 

que realmente é possível fazer uma escola pública de qualidade, independen-

temente de todas as condições adversas.

Foi por acreditar verdadeiramente nesta premissa e com um imenso de-

sejo de fazer uma gestão democrática, com a participação efetiva de todos os 

segmentos da comunidade escolar, a fim de colocar a escola pública em lugar 

de destaque, que assumi o desafio de ocupar o cargo de diretora da Escola 

Classe 312 Norte, em Brasília (DF), em janeiro de 2008.

Um dos principais desafios foi a preocupação em garantir o foco na 

aprendizagem, considerando este o verdadeiro papel social da escola: ensinar 

e garantir que todos os alunos aprendam, propiciando qualidade de ensino 
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e aprendizagem, sem perder, contudo, o foco na relação entre a escola e a 

comunidade. 

Neste sentido, o Distrito Federal (DF) tem algumas características que 

o fazem diferente do restante do País. Primeiro no que diz respeito à forma-

ção, à remuneração e à jornada de trabalho dos professores, uma vez que 

todos os professores têm formação de nível superior, um número elevado 

tem pós-graduação e/ou especialização, os docentes do DF recebem a melhor 

remuneração do País e sua jornada de trabalho, no que diz respeito aos pro-

fessores do ensino fundamental (séries iniciais), é de 25 horas de regência e 15 

horas de coordenação pedagógica.

Exatamente por tais motivos, eles merecem atenção absoluta da equipe 

gestora, em reuniões semanais de coordenação coletiva com os professores, a 

coordenadora, a orientadora educacional, os professores da sala de recurso, 

etc. Esta é uma forma de garantir a participação de todos, o aprendizado 

contínuo da equipe e a divisão de papéis.

A equipe gestora – em especial o/a diretor/a e o/a vice-diretor/a – deve 

ser a principal articuladora entre a escola e a comunidade, além de receber os 

alunos diariamente, para fazer a entrada dos turnos: uma espécie de acolhi-

mento com música, oração, bate-papo, aproveitando o momento para situar 

os alunos no espaço e no tempo escolar, para conversar sobre o que tem sido 

feito, como está sendo feito, o que precisa ser melhorado, além de conversar 

com os familiares, promovendo reuniões periódicas com o objetivo de orien-

tá-los a respeito da educação dos seus filhos. 

A crença de que a participação da comunidade escolar é importante 

para melhorar a qualidade da escola é corroborada por algumas evidências. 

Entre elas, a de que o aprendizado dos alunos é maior nas instituições cujos 

professores participam da elaboração do projeto pedagógico e cujos diretores 

são mais abertos às sugestões e propostas da sua comunidade.

O/A diretor/a é o/a líder principal, mas isso não impede a existência de 

outras lideranças que ajudem a gerir áreas específicas da escola. Cabe a ele/a 

identificar as competências e preferências dos membros de sua equipe para 

aproveitar melhor as habilidades de cada um. O exercício da liderança é a 

habilidade de identificar problemas, estabelecer e priorizar metas e coordenar 

ações institucionais.
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A importância dada ao projeto político-pedagógico também faz, 

sem dúvida, uma enorme diferença! O trabalho do bom gestor aparece 

quando ele coordena uma análise eficaz da situação da escola e organiza 

o que é preciso fazer para que ela atinja seus objetivos. Essa visão integra-

dora (ou sistêmica) permite que se pense em mudanças e se mobilize os 

envolvidos. Tudo isso deve estar previsto no projeto político-pedagógico, 

documento que precisa ser construído com o coletivo da escola com sua 

comunidade e tem como função especificar os objetivos em termos de 

formação dos alunos. 

O projeto político pedagógico tem que ser a “cara” da escola. Para 

isso, todos os atores precisam se enxergar, se ver no projeto. Só com a 

definição de aonde se quer chegar a equipe consegue projetar as ações 

ao longo do ano letivo. Assim, o/a diretor/a pode definir quem assu-

me a responsabilidade pelo acompanhamento e pela execução de cada 

projeto e lutar para garantir as condições necessárias para que eles se 

concretizem. 

O resultado nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb) de 2009 mostrou uma evolução na qualidade da educação 

no Brasil, em todos os níveis de ensino (primeira e segunda etapas do en-

sino fundamental e ensino médio). As metas de progressão estabelecidas 

foram superadas. Na primeira fase do ensino fundamental, o Ideb passou 

de 4,2 para 4,6, superando a meta prevista para 2009 e atingindo anteci-

padamente a de 2011. A Escola Classe 312 Norte mostrou um aumento 

significativo nessa média, saindo de 5,1 em 2007 para 6,1 em 2009.

Não é possível separar a qualidade da educação da qualidade como 

um todo, pois um conjunto de fatores contribui para a qualidade. A qua-

lidade na educação não pode ser boa se for ruim a qualidade do professor 

ou do aluno ou da comunidade. Há um “conjunto de variáveis” que in-

terfere na qualidade da educação, envolvendo questões macroestruturais, 

como a concentração de renda, a desigualdade social, a garantia do direito 

à educação, bem como a “organização e a gestão do trabalho educativo”, 

que se refletem nas condições do trabalho, nos processos de gestão edu-

cacional, na dinâmica curricular, na formação e na profissionalização. 

O documento resultante da Conferência Nacional de Educação de 
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2010 aponta também a necessidade de construção de “parâmetros de 

qualidade” que envolvam as dimensões intra e extraescolares.

Em setembro de 2006, foi criado em ato público, realizado em São 

Paulo (SP), o movimento Todos Pela Educação. Financiado exclusiva-

mente pela iniciativa privada, de forma a congregar a sociedade civil 

organizada, educadores e gestores públicos, o movimento tem como ob-

jetivo contribuir para que o Brasil garanta a todas as crianças e jovens 

o direito à educação básica de qualidade. Além disso, busca garantir as 

condições de acesso, alfabetização e sucesso escolar, além de lutar pela 

ampliação e boa gestão dos recursos públicos investidos na educação. 

Seus grandes objetivos foram traduzidos em cinco metas, com prazo de 

cumprimento até 2022, ano do Bicentenário da Independência do Brasil.

As cinco metas são claras, realizáveis e monitoradas a partir da co-

leta sistemática de dados e da análise de séries históricas de indicadores 

educacionais oficiais. Elas servem como referência e incentivo para que 

a sociedade acompanhe e cobre a oferta de educação de qualidade para 

todos. São elas:

Meta 1: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola – Até 2022, 

98% ou mais das crianças e jovens de 4 a 17 anos deverão estar matri-

culados e frequentando a escola.

Meta 2: Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos – Até 

2010, 80% ou mais, e até 2022, 100% das crianças deverão apresen-

tar as habilidades básicas de leitura e escrita até o final da 2ª série ou 

3º ano do ensino fundamental.

Meta 3: Todo aluno com aprendizado adequado à sua série – Até 2022, 

70% ou mais dos alunos terão aprendido o que é essencial para a sua série.

Meta 4: Todo jovem com o ensino médio concluído até os 19 anos – 

Até 2022, 95% ou mais dos jovens brasileiros de 16 anos deverão ter 

completado o ensino fundamental e 90% ou mais dos jovens brasilei-

ros de 19 anos deverão ter completado o ensino médio.
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Meta 5: Investimento em educação ampliado e bem gerido – Até 

2010, mantendo até 2022, o investimento público em educação básica 

deverá ser de 5% ou mais do PIB1.

O movimento Todos Pela Educação entende ser dever primordial do Es-

tado oferecer educação de qualidade a todas as crianças e jovens. No entanto, 

diante da dimensão e importância desta tarefa e do quadro histórico da edu-

cação básica no Brasil, somente a ação dos governos não será suficiente para 

alcançá-la. Para isso, é muito importante que o debate sobre os rumos do se-

tor seja o mais abrangente possível. Somente com a participação dos diversos 

segmentos da sociedade, reunidos em torno de metas comuns e alinhadas com 

as diretrizes das políticas públicas educacionais, é que poderemos encontrar 

as melhores soluções e implementá-las com sucesso. O envolvimento e o com-

promisso de toda a sociedade são condições fundamentais para que possamos 

promover o salto de qualidade de que a educação básica brasileira necessita.

Toda escola pública necessita e tem interesse em estabelecer parcerias. 

Cada escola, portanto, tem características específicas. Logo, os parceiros pre-

cisam elaborar, junto ao conselho escolar, um diagnóstico das necessidades 

de cada escola, criando um plano de ação, investindo recursos financeiros, 

materiais e humanos, objetivando, acima de tudo, a melhoria do desempenho 

escolar dos alunos. Este tipo de parceria que está em expansão no momento 

para a manutenção e o desenvolvimento da escola tem exemplos de sucesso 

nas escolas públicas de alguns estados. 

A iniciativa privada não tem recursos para substituir o Estado, jamais 

terá. Mas tem recursos suficientes para fazer projetos com consistência 

e densidade e reaplicáveis ou indutores de mudança de práticas no sis-

tema público. (MATIAS, 2006).  

Cabe registrar, porém, que há diferenças fundamentais nessas parcerias 

e há muitas experiências bem-sucedidas em vários estados da Federação, cada 

qual com as suas nuances particulares. É bom saber que o exemplo vem se 

multiplicando no País como exemplos que devem ser seguidos. 

1 Disponível em: < http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-no-brasil/dados-sobre-
-as-5-metas/>. Acesso em: 25 de jul. 2011.
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De alguma forma, todos sabemos que a educação é um processo de 

longo prazo e que diversos fatores se associam para se alcançar um bom 

resultado. Que esta crença na educação como um dos principais meios de 

transformação e crescimento de uma nação possa contagiar milhares de men-

tes e corações para um dia alcançarmos uma escola pública de qualidade de 

todos e para todos.

Embora tenhamos avançado significativamente nestas duas últimas dé-

cadas no que diz respeito à universalização, aos investimentos e à formação 

docente, ainda temos um longo caminho para alcançar a qualidade que de-

sejamos. Quando todos estiverem, verdadeiramente, atuando sob a ética do 

comprometimento, a qualidade da educação brasileira há de ser elevada.

Quando contemplo o céu, à noite, acho que ele fica muito mais bonito 

quando está estrelado. Na escola é a mesma coisa. Acredito que uma escola só 

tem sentido de verdade quando todas as suas estrelas brilham, quando todos 

os seus alunos, professores, servidores e pais são despertados e se sentem à 

vontade e estimulados para desenvolver plenamente suas potencialidades, sua 

capacidade criadora e expor seus talentos.
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educação de qualidade:  

escolas para o encantamento

isabel amorim e márcia acioli

A alegria não chega apenas no encontro 

do achado, mas faz parte do processo 

da busca.  

E ensinar e aprender não pode dar-se fora 

da procura, fora da boniteza e da alegria. 

 

(Paulo Freire)

Nós, seres humanos, somos complexos e complicados, tanto no que se 

refere à biologia e à fisiologia quanto no que se relaciona à cultura, às capaci-

dades criativas, estéticas e intelectuais. Tais capacidades da nossa existência se 

comunicam e se modificam entre si, interna e externamente, sem parar.

Separar o que é interno e externo é inconcebível. Acreditamos que seja 

impossível se construir parâmetros que digam o que compete ao interior e o 

que pertence ao exterior do ser humano. E quando pensamos em educação e 

cultura, isso se torna ainda mais complicado e com múltiplas facetas.

É por meio da cultura – usando de todos os seus elementos, como a 

linguagem, a expressão, a interpretação e a manifestação – que o ser humano 

é inserido no mundo e na sociedade, dialogando com o meio, interagindo, 

construindo o mundo e sendo formado ao longo da vida.

As iniciativas de ensinar uma criança a falar e, com isso, codificar seu 

pensamento, assim como participar ou assistir a uma manifestação política, 

são igualmente educação e cultura. A educação vai muito além do que está 

escrito no currículo ou contido nas atividades da escola; educação é o instru-

mento que nos habilita a interagir com o mundo e, ao interagir, modificá-lo.
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Não existe a possibilidade de separar a educação (institucionalizada e 

não institucionalizada) da cultura. A construção permanente do conhecimen-

to, a informação e a linguagem compõem a aventura de ensinar/aprender, que 

é a mola mestra para a mudança, seja ela qual for. 

Estando a educação tão ligada à cultura e sendo ambas tão plurais, é 

inconcebível pensar em uma educação institucionalizada que não contemple 

a grandeza e a diversidade do ser humano e suas capacidades, considerando 

seus contextos, seus lugares. Pensar em uma educação de qualidade é pensar 

na ampla construção de um ser humano presente e agente de modificação. Ter 

educação de qualidade é ter uma educação que seja, acima de tudo, respeitosa 

com aqueles que dela participam e que dialogue com todas as diversidades 

humanas possíveis. 

Se a cultura é a maneira pela qual nos relacionamos com nós mesmos e 

com o mundo, e a educação é parte essencial deste processo, é fundamental 

que a educação também seja particular e contemple os diversos modos de 

se relacionar com o mundo. A escola não deve impor aos/às estudantes uma 

única maneira de ver o mundo e de se relacionar com ele. Ela deve emancipar 

e não aprisionar. Portanto, os conteúdos devem ser vivos, maleáveis e devem 

estar fora de qualquer “grade” curricular (termo que rima com gaiola ou 

prisão); devem se inscrever nos contextos das vidas e de maneiras que, acima 

de tudo, encantem sem que jamais sejam objetos de tensão e medo. A escola 

que conhecemos sempre alimentou o espaço de estresse e tensão; a escola que 

queremos é espaço de encantamento e de descobertas. 

Por isso, é preciso que ela ofereça oportunidades de desenvolvimento de 

diversos campos da linguagem e do conhecimento. É papel da escola mostrar 

a perfeição e a “exatidão” das ciências naturais; mostrar a diversidade e a 

grandeza das linguagens e o ineditismo e a singularidade das ciências huma-

nas. E, além disso, relacionar todas elas entre si e com o meio em que se vive. 

Para isso, deve ter – além de espaço físico adequado – qualificação e incentivo 

aos profissionais que nela trabalham. A escola deve ser espaço da alegria.

Portanto, quando falamos de educação de qualidade, vêm à mente inú-

meras imagens e possibilidades de escola. Não é uma só que vai atender aos 

sonhos e às expectativas das pessoas que nela convivem. Assim, escolhemos 

alguns elementos que devem ser considerados para o debate sobre educação 
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e escola. Afinal, quando se defende a diversidade, é exatamente isto o que se 

quer... experiências diferentes!

Seguem aqui 10 pontos que consideramos importantes para que possa-

mos pensar sobre a escola e uma educação de qualidade.

1. Comecemos pela cultura. Com a desculpa de se garantir a mes-

ma qualidade de educação para todo o imenso país continental, 

o esforço de se fazer e tratar igual o que é diferentíssimo é quase 

um crime, pois aprisiona ideias e ajuda a criar preconceitos. Se é 

necessário conhecer tal matemática, tal pedaço da história, tais 

regras de português... tudo bem, mas as abordagens, os métodos, 

os textos, os jeitos devem ser diferentes e devem estar dialogan-

do sempre com os grupos! Por que aprendemos tanto sobre arte 

europeia e vemos muito pouco das artes de matrizes africanas e 

indígenas? Parece que estas só tiveram importância depois que o 

Ministério da Educação obrigou, por lei, a ensiná-las nas escolas. 

Assim mesmo, caminhamos devagar. Os preconceitos ainda nos 

impedem de ver as populações indígenas em suas diversas etnias e 

de conhecer as diferentes nações africanas que tiveram seus filhos 

e suas filhas sequestrados para o Brasil. Ainda se fala de índio 

genérico e negro genérico e, com isso, matamos a memória e a 

história dos povos que compõem o que conhecemos como Brasil. 

2. Ainda no que diz respeito às diversidades, temos um velho desafio 

a enfrentar todos os dias na escola: a sexualidade e as suas mani-

festações. Lidar com identidades de gênero e de todos os matizes 

possíveis. Sabemos que a sexualidade é uma dimensão humana 

que se inicia na própria concepção. No entanto, em nome de um 

sistema dominado pela lógica heteronormativa e cristã (mesmo 

num Estado laico, como o Brasil), vemos uma intolerância às ma-

nifestações de desejo e afeto, além de uma intolerância maior e 

violenta à manifestação da homoafetividade na escola, como se 

fosse perversão um menino gostar de menino e uma menina gostar 

de menina ou mesmo um menino gostar de gostar e uma menina 
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também gostar de gostar (não importando que seja gostar do sexo 

feminino ou do masculino). O silêncio sobre o tema é quase uma 

autorização para que as manifestações de intolerância, como o 

bullying, sejam praticadas cotidianamente. É papel da educação 

problematizar, discutir e ampliar perspectivas e combater todas as 

formas de preconceito e de violência dentro da escola. 

3. Dizem que o Estado brasileiro é laico; assim sendo, não é admissí-

vel que a escola seja orientada por um dogma ou pela cultura cris-

tã. Quando assim o faz, descarta-se ou agride-se quem não é desta 

ou não segue qualquer doutrina. O Estado laico deve orientar seu 

discurso para a cidadania somente e deixar para as igrejas o que é 

das igrejas. É muito ruim quando uma mãe do candomblé deixa na 

escola sua filha, que ouve, inclusive dos/as professores/as, que sua 

religião é “do diabo”. Pior ainda é quando os tabus são os funda-

mentos dos projetos pedagógicos e quando não se permite, em nome 

de determinada crença, de forma absolutamente autoritária, discutir 

abertamente temas que são importantes para a cidadania brasileira.

4. Outra questão difícil de engolir é a noção de verdade absoluta. Fo-

mos massacrados por “verdades” que nos exigiram, depois, muito 

trabalho para que fossem desfeitas, desconstruídas. Na escola, a 

história sempre nos foi contada por um único ponto de vista: do 

homem (do sexo masculino) branco e rico. Tudo na escola sem-

pre foi tratado como verdade inquestionável, e isso contaminou 

gerações e gerações. A própria área das ciências conhecida como 

exata tem seus paradigmas reconstruídos a todo o momento. Por-

tanto, o que queremos é uma escola que motive a investigação, a 

curiosidade, o questionamento. Uma escola que nos forme para 

confrontar ideias, para que tenhamos sede de conhecimento, para 

motivar buscas, para a inquietação, para a liberdade.

5. Queremos destacar aqui a importante dimensão do encantamento. 

Ainda falando da escola que conhecemos, ela está centrada numa 
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racionalidade questionável e abandona o discurso da sensibilidade. 

Visão crítica é o termo-chave da maioria das abordagens pedagó-

gicas adotadas pelas escolas. Esta prática tende a abandonar a di-

mensão da sensibilidade e a da paixão, como se isso fosse possível. 

Ao adotar a racionalidade como discurso, pouca atenção se dá para 

o desejo de aprender, para a afetividade, para a percepção sensível 

de outro ser como pessoa, com quem dividimos a humanidade, ou 

ainda para a percepção de um animal ou uma planta, com os quais 

dividimos um sentido mais amplo da vida, que extrapola o âmbito 

humano. Valoriza-se a competitividade em detrimento da solidarie-

dade. A imaginação é convidada a ficar do lado de fora da escola, 

a delicadeza sai de campo, dando lugar à intolerância e à violência.

6. O encantamento requer espaços encantadores. Não dá para a escola 

ter a cara de uma cadeia em decadência. Em muitos lugares, a dife-

rença entre a escola e um centro de internação é mínima. Se a escola 

não desenvolveu uma relação boa com a comunidade, ela constrói 

cercas imensas e muros com arame farpado no topo. Tudo árido e 

sem cor. Não há jardins, bancos, espaços para a prática de esporte... 

Queremos escolas bonitas, agradáveis, motivadoras, com recantos 

estimulantes para o encontro, para o estudo, para o contato afetivo, 

para o desenvolvimento da criatividade e para atividades físicas.

7. Sobre o espaço coletivo, achamos importante dizer que a escola é 

um lugar privilegiado para o encontro, para muitos encontros. É 

onde se passa muito tempo com muita gente, todos os dias. Espaço 

de realização de amizades, de amores e também de desafetos... Mas 

é inquestionavelmente um espaço possível para o estabelecimento 

de um fórum permanente de debates, um inesgotável nascedouro 

de ideias. Portanto, uma vez que tal espaço seja assim considerado, 

todos os problemas de natureza coletiva devem ser tratados no co-

letivo, com reflexões, debates e encaminhamentos coletivos. O que 

costumamos ver consiste em posições que colocam os/as alunos/as 

tidos/as como problemáticos/as na berlinda, sem espaço para que 
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falem e sejam ouvidos/as, como se houvesse dois times adversários 

na escola: os/as professores/as vs. os/as alunos/as. É bem verdade 

que não é sempre assim, mas este é um cenário muito frequente. 

Alunos/as que são parte de conflitos na escola costumeiramente são 

colocados/as de escanteio ou gentilmente são transferidos/as para 

outras escolas com as quais não têm vínculos comunitários. Estas 

lógicas pressupõem que as autoridades (sempre adultas) são de-

tentoras absolutas da razão e isentas de qualquer responsabilidade 

pelos atos inadequados ocorridos na escola. Lógicas assim não aju-

dam a construir uma nova cultura, uma vez que alimentam o ciclo 

vicioso da violência, na medida em que não se constrói o diálogo, 

única via sensata para o trato com o conflito.

8. Uma vez, lemos uma obra de Makarenko (1981) e, em certo tre-

cho no qual o autor abordou o tema da disciplina (questão de 

comportamento), percebemos que ele falava que, ao se construir 

um projeto coletivo, não são necessários recursos coercitivos. Não 

é necessário ameaça para se garantir um espaço organizado para 

a aventura pedagógica. Ou seja, as condições do trabalho peda-

gógico não devem ser conquistadas com gritos, ameaças, pontos 

a mais ou a menos na média final. A escola deve, isto sim, investir 

na elaboração coletiva de projetos que envolvam, se não a todos, 

pelo menos a maioria dos sujeitos daquele contexto. É o envolvi-

mento o que garante condições para o bom desenvolvimento do 

projeto pedagógico, é o que podemos chamar de pacto coletivo. 

Só assim investe-se no desejo de fazer com e não para: “Faço com 

meus colegas e não para a nota”. O desafio está na escola como 

um todo, que deve estabelecer uma real construção coletiva de seu 

projeto político-pedagógico, que hoje, na maioria das vezes, é um 

amontoado de papéis na gaveta, desconhecido por todos.

9. Quando a escola se dedica aos processos coletivos, à compreen-

são da realidade, às comunidades as quais atende, ela se torna 

espaço do pensamento e do fazer político. Quando o seu grupo 
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compreende a sua tarefa e o seu desafio de mudar o mundo, a 

escola assume um lugar político interessante. Cuidar do bem co-

mum, ocupar o espaço público e atuar em favor de mudanças con-

siste em características do fazer político. Percebemos então que, 

quando meninos e meninas também se ocupam do bem público, 

passam a se organizar para uma atuação mais qualificada.

10. Enfim, queremos refletir sobre a escola e as desigualdades sociais. O 

Brasil foi fundado na base da exploração e da violência sobre os po-

vos que aqui habitavam e sobre os que foram trazidos à força para 

o trabalho escravo. De lá para cá, a violência mudou um pouco de 

cara, mas a exclusão e a cultura da intolerância permaneceram fa-

zendo desta nação um dos países mais desiguais do mundo. As van-

tagens de poucos foram consolidadas em cima da desvantagem da 

maioria, e isso acarretou a constituição de um Brasil repartido, de-

sigual e, por ser desigual, violento. O que a educação tem a ver com 

isso? Muita coisa. Ora ela acirra as diferenças, quando o direito à 

educação se concretiza, acentuando vantagens e desvantagens; ora 

as diferenças diminuem, quando – por meio da educação – partes 

não privilegiadas da população alcançam o estado ou a condição de 

cidadania, antes inimaginável para sua família ou sua comunidade. 

É bem verdade que não basta educação de qualidade, mas a edu-

cação é uma parte essencial do processo de transformação social. 

Analisando o período de 1995 a 2009, o diretor do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Jorge Abrahão, mostrou que 

persistem as desigualdades reveladas nos indicadores de renda e de 

localização regional, por exemplo, mesmo que tenha havido avan-

ços. O gasto público em educação promove um ciclo econômico 

positivo, com efeito no crescimento da economia, na distribuição 

de renda e na diminuição das desigualdades, entre outros aspectos.

Então, a educação de qualidade é uma ideia que não pode ser enjaulada, 

mas deve ser dialogada e transformada a cada dia, em cada lugar. Educação de 

qualidade não é uma ideia acabada, é processo, movimento, questionamento, 
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atrevimento. Para isso acontecer, é necessário que haja coragem política e que 

a educação assuma, de fato, o seu lugar de prioridade, como todos/as defen-

dem. Ainda para isso, é fundamental que as políticas públicas de educação 

garantam tal construção. 

Quando apresentamos coletivamente nossas propostas para o Plano 

Nacional de Educação, não pensamos em metas modestas. Temos pressa. A 

infância e a adolescência são períodos muito curtos em nossas vidas. Quere-

mos realizar hoje a melhor educação de ponta a ponta deste País. Acreditamos 

que a educação de qualidade assegura oportunidades igualitárias que podem 

diminuir as tão alarmantes desigualdades sociais do País. Por isso, um ponto 

fundamental das nossas propostas é o que se refere ao financiamento da edu-

cação. O nosso PNE exige nada menos do que 10% do PIB para que todas 

as escolas sejam bem equipadas, para que os/as professores tenham formação 

continuada e salários dignos e compatíveis com suas responsabilidades, para 

que existam recursos pedagógicos necessários para o atendimento exemplar 

das pessoas com todo e qualquer tipo de deficiência, para que o ambiente es-

colar seja suprido de materiais didáticos e para que seu espaço seja agradável.

Enfim, a escola não é fábrica de mão de obra, a escola não é depósito de 

gente, a escola não é uniforme, não é cerca, não é quadro branco. A escola é 

a construção permanente da identidade, a identificação de um/a cidadão/ci-

dadã na perspectiva da cidadania de uma população que se vê na mudança e 

caminha para ela. A escola é cultura, e cultura é o ato de cultivar. Cultivemos, 

então, nossas escolas! Lutemos por ela e por sua qualidade!
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a educação de Jovens e adultos  

e os desafios do Plano nacional  

de educação 2011-2020

maria margarida machado

Neste texto se analisa a presença da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) nos planos nacionais de educação, partindo-se de uma avaliação 

crítica do não-cumprimento das metas do PNE 2001-2010 e dialogando-

-se com a proposta do novo Plano Nacional de Educação, em tramitação 

no Congresso Nacional (Projeto de Lei nº 8.035/2010). As dificuldades 

para o alcance das inúmeras metas presentes no PNE que se encerrou em 

2010 foram amplamente divulgadas como justificativas para o texto mais 

enxuto apresentado pelo ministro da Educação ao Congresso, em dezem-

bro de 2010. Todavia, o que observamos na leitura mais detida das dez 

diretrizes do projeto de lei e das vinte metas propostas é a manutenção 

de uma visão equivocada de EJA, que se contrapõe em muito aos debates 

que ocorreram na Conferência Nacional de Educação (Conae) em 2010. 

São estas as conclusões a que chegam as instituições de pesquisa, como o 

Cedes e a Anped, que já apresentaram emendas ao projeto em debate no 

Congresso.

um pne que não se efetivou

Um balanço mais detalhado sobre a EJA nos planos estaduais e no 

PNE 2001-2010 (MACHADO e GROSSI JÚNIOR, 2009), apresentado 

no XXIV Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação, 

organizado pela Associação Nacional de Política e Administração da Edu-

cação (Anpae) em 2009, já indicava o não-alcance das 26 metas previstas 

para esta modalidade, em especial as metas que envolviam a ampliação 
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quantitativa do atendimento aos alunos jovens e adultos, desde as estra-

tégias de alfabetização às iniciativas do ensino fundamental e médio. 

 As 26 metas dedicadas à EJA estavam assim classificadas: quatro me-

tas (1, 2, 3 e 16) dedicadas à ampliação de matrícula nessa modalidade; onze 

metas (4, 5, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24 e 26) que apontam para ações do 

governo federal em programas nacionais diversos de apoio a atendimentos 

diferenciados em EJA; uma meta específica (6) para levantamento e avaliação 

de ações de alfabetização; uma meta (15) que trata da integração curricular 

entre a formação geral e a formação profissional no ensino fundamental; 

duas metas (7 e 25) que tratam da formação de professores; quatro metas (8, 

11, 18 e 19) que tratam da parceria com a sociedade civil destacando as IES; 

e três metas (9, 10 e 20) que tratam do apoio federal aos sistemas estaduais e 

municipais no atendimento à EJA (BRASIL, 2001).

O estudo apresentado no simpósio organizado pela Anpae analisou as 

quatro metas que previam a ampliação de matrícula na EJA, tentando obser-

var o alcance ou não destas:

5.3 Objetivos e Metas

1. Estabelecer, a partir da aprovação do PNE, programas visando a alfa-

betizar 10 milhões de jovens e adultos, em cinco anos, e, até o final da 

década, erradicar o analfabetismo.

2. Assegurar, em cinco anos, a oferta de educação de jovens e adultos 

equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental para 50% 

da população de 15 anos e mais que não tenha atingido este nível de 

escolaridade.

3. Assegurar, até o final da década, a oferta de cursos equivalentes às 

quatro séries finais do ensino fundamental para toda a população de 15 

anos e mais que concluiu as quatro séries iniciais.

[...]

16. Dobrar em cinco anos e quadruplicar em dez anos a capacidade de 

atendimento nos cursos de nível médio para jovens e adultos. (BRASIL, 

2001, p. 35). 
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Os dados de matrícula divulgados pelo Censo Escolar do Inep indica-

ram o não-cumprimento das metas do PNE. Analisando-se inicialmente a 

meta 1, que previa a alfabetização de 10 milhões de brasileiros, após dez 

anos de PNE, chega-se ao ano de 2010 com 13.952.579 de pessoas com 18 

anos e mais não alfabetizadas. Os programas federais de alfabetização que 

vigoraram de 2001 a 2010 (Programa Alfabetização Solidária e Programa 

Brasil Alfabetizado) esboçam, em seus relatórios, números de participação 

em classes de alfabetização que, somados, superam em muito o número de 

pessoas não alfabetizadas no País. Isto ocorre, entre outros motivos, porque 

a coleta de dados dos programas acaba não identificando em separado quem 

está participando das turmas de alfabetização por mais de uma vez. Por outro 

lado, as ações de alfabetização, nem sempre eficientes, sem uma continuidade 

efetiva para a conclusão do ensino fundamental, levam os adultos a retornar 

às classes de alfabetização, como a opção que lhes resta.

Em relação à análise da meta 2, o que se propunha era a matrícula no 

primeiro segmento da EJA de 50% da população que não atingiu quatro 

anos de estudos. Isso representaria, em 2006, um quantitativo de 13,5 mi-

lhões de pessoas, quando na verdade tal matrícula não atingiu 1,5 milhão 

de brasileiros. O Censo de 2009 vai indicar que apenas 2.370.704 pessoas 

com 18 anos e mais estavam matriculadas no ensino fundamental. O único 

dado diferenciado em relação às metas previstas no PNE foi observado no 

que concerne ao ensino médio na EJA. A meta 16 previa dobrar a matrícula 

no ensino médio da EJA em cinco anos, segundo os dados do censo escolar. 

Conforme dados do Inep, o País quase atingiu tal meta, quando passou de 

987.376 matrículas em 2001 para 1.345.165 em 2006 e 3.869.242 em 2009. 

Todavia, não há o que comemorar, pois o Brasil chegou ao ano de 2009 com 

cerca de 101 milhões de pessoas com 18 anos e mais sem educação básica, 

sendo que, entre estas, menos de 10% de pessoas estavam matriculadas em 

algum nível ou modalidade de ensino.

Estudo elaborado sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) apresenta ainda que o não-alcance das metas 

de EJA no PNE 2001-2010 está relacionado à forma como os sistemas de 

ensino não estão articulados para atuação na modalidade com base na sua 

configuração de política pública.
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A frágil concretização do regime de colaboração entre União, estados 

e municípios, inclusive a dependência, para isto, de um financiamento 

condizente com suas necessidades, certamente foi decisiva para o não 

alcance pleno da metas de EJA estabelecidas no PNE. Cabe lembrar a 

importância da sociedade civil nessa modalidade de ensino, especial-

mente na alfabetização, embora o financiamento de EJA pelos poderes 

públicos seja decisivo (BRASIL, 2009, p. 322).

Gracindo (2011) acrescenta a estas análises de avaliação das metas de 

EJA no PNE 2001-2010 o desafio da mobilização da própria população de 

jovens e adultos para o retorno à escola:

Como visto, os desafios da EJA são muitos. Talvez o primeiro deles seja 

o de conseguir que os alunos voltem à escola. Após essa conquista, que 

exige o oferecimento da escola e, às vezes, de salas de aula o mais pró-

ximo possível da residência ou do local de trabalho, há a demanda de 

permanência dos estudantes na escola, para que concluam a educação 

básica. E isso requer organização escolar própria, com projeto político-

-pedagógico que leve em conta as condições e necessidades desses estu-

dantes (p. 143).

A finalização do balanço desta última década não pode deixar de eviden-

ciar os desafios postos para EJA a partir da Emenda Constitucional (EC) nº 

59/2009. O referido dispositivo altera o art. 208 da Constituição Federal de 

1988, ampliando a oferta de educação para a população brasileira, tornando 

obrigatória a educação básica, não mais apenas o ensino fundamental, e esten-

dendo a obrigatoriedade para a faixa etária de 4 a 17 anos de idade. Segundo 

o texto, está “assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria”. A publicação Retratos da Escola, da 

CNTE, dedica um número de sua revista a esta discussão específica sobre a 

ampliação da obrigatoriedade, sobre a qual reflito (MACHADO, 2010) no 

tocante aos limites que precisam ser considerados em relação à educação de jo-

vens e adultos. De todos os argumentos já identificados, retomo aqui os dados 

estatísticos para com eles dialogar sobre o que nos espera no próximo PNE.

A primeira questão a ser considerada, conforme a tabela 1, é que a 

população brasileira está envelhecendo, como pode ser observado no dado 

comparativo entre 2003 e 2009.



177A Educação de Jovens e Adultos e os desafios do PNE

tabela 1. população residente, por situação do domicílio, segundo os 
grupos de idade, brasil – 2003 e 2009

grupos 
por 
idade

total urbana rural

2003 % 2009 % 2003 2009 2003 2009

0 a 4 14.761.137 8,4 13.384.742 7,0 12.132.531 10.964.094 2.628.606 2.420.648

5 a 17 43.664.439 24,8 43.425.122 22,6 35.770.196 35.203.161 7.894.243 8.221.961

18 a 29 37.979.944 21,6 39.507.663 20,6 32.556.335 33.877.303 5.423.609 5.630.360

30 a 59 62.633.044 35,6 73.742.023 38,4 53.836.302 62.853.729 8.796.742 10.888.294

60 anos 
e mais

16.949.048 9,6 21.736.304 11,3 14.143.427 18.142.649 2.805.621 3.593.655

total 175.987.612 100 191.795.854 100 148.438.791 161.040.936 27.548.821 30.754.918

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento,  
Pesquisa Nacional por mostra de Domicílios 2003 e 2009.

O número de brasileiros com mais de 30 anos de idade cresce no perío-

do de seis anos e temos cerca de 30 milhões nas regiões rurais, onde o acesso 

à escola é ainda mais limitado. Neste sentido, tratar de metas para o novo 

PNE é, antes de tudo, perguntar se este quadro será considerado. É possível 

pensar em extensão da oferta da educação básica gratuita para a população 

jovem e adulta, como prevê a EC 59/2009, quando não se pergunta qual é o 

sentido que a escolarização ainda pode ter para eles? De que escolarização 

se está falando? Aquela da promessa fácil de emprego imediato para quem 

tem um certificado? Aquela que se faz “rapidinho”, porque o aluno não tem 

tempo a perder? Ou, ainda, aquela na qual o aluno sequer precisará estudar, 

pois basta alcançar uma média em um exame e receber o certificado? Estas 

questões, mais do que nunca, são extremamente pertinentes hoje para a 

EJA. Afinal, é preciso definir qual é o sentido desta modalidade.

Quando o novo quase repete o velho:  
a eJa no projeto de lei nº 8.035/2010

Evidenciado está, pelos argumentos anteriormente apresentados, que os 

desafios para a EJA no próximo decênio não serão nada fáceis. Os desafios já 
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se anunciavam desde antes da apresentação do Projeto de Lei nº 8.035/2010 

ao Congresso, uma vez que o debate sobre a EJA já ocorrera com muitas di-

vergências na Conferência Nacional de Educação (Conae) no início de 2010. 

O texto apresentado no colóquio sobre a EJA na conferência foi intitulado 

“Que Educação de Jovens e Adultos Temos e Queremos?”. O documento 

partiu de uma reflexão sobre a trajetória histórica da EJA no contexto dos 

10 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, pautando desafios con-

ceituais, dificuldades de se constituir como política pública e a necessidade 

de articulação com uma agenda intersetorial como uma de suas perspectivas 

para o próximo decênio. 

Quanto aos desafios conceituais vivenciados pela EJA no último decê-

nio, coube à Conae destacar a importância de sua configuração normativa 

como modalidade da educação básica, expressa na Lei nº 9.394/96 e reafir-

mada na Resolução CNE/CEB nº 01/2000, que a confirma na condição de 

um direito a ser garantido a todos. Todavia, destaca-se a necessidade de não 

reduzirmos a EJA à escolarização, embora esteja claro que deva ser papel do 

Estado garantir escola para todos e papel da sociedade civil reivindicar este 

direito. A trajetória histórica da EJA no Brasil e no mundo vem reafirmando 

a necessidade de ampliação da perspectiva de educação de jovens e adultos 

como uma educação ao longo da vida que, como nas experiências brasileiras 

de educação popular, abrange espaços formativos extraescolares, tais como as 

associações, os sindicatos, os movimentos sociais, entre outros.

Ainda neste colóquio de EJA na Conae, foram destacadas as principais 

ações desencadeadas, nestes últimos dez anos, pelo poder público no âmbito 

da educação de jovens e adultos. Apesar dos esforços realizados desde 2004, 

com a criação do Departamento de Educação de Jovens e Adultos na Secreta-

ria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, ainda há desafios 

para que as ações e os programas que se concentram na oferta de escolari-

zação se constituam como política pública. Isto porque há ainda uma ínfima 

cobertura de matrículas no ensino fundamental e médio de EJA, apesar da 

aprovação do Fundeb.1 Além disso, existe uma pulverização de programas e 

projetos que não dialogam entre si, revelando a falta de uma coordenação da 

1  Deve-se contextualizar a importância do movimento do Fundeb para a análise.
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política nacional de escolarização para jovens e adultos. Finalmente, não se 

percebe uma mudança de concepção no Estado e na sociedade no que concer-

ne à valorização do retorno e da permanência em estratégias de estudo para 

jovens e adultos.

Outro aspecto a ser retomado daquela conferência, no campo da EJA, é 

o desafio da intensificação de sua perspectiva intersetorial e da diversidade de 

seus sujeitos. Deve-se compreender a realidade de jovens e adultos inseridos 

no mundo do trabalho, em condições de exclusão social, pertencentes a gru-

pos distintos, gerações e etnias diversas, convivendo no campo e na cidade. 

Soma-se a isso a necessidade de se perceber que seus limites e suas possibi-

lidades se constroem na sua relação com as condições de vida, saúde, lazer, 

transporte, trabalho, entre tantas outras. Portanto, não é possível tratar da 

EJA que queremos sem o necessário diálogo entre as políticas que precisam 

atender a esta realidade, que é complexa. 

Após todos os debates realizados na Conae, o que se esperava de um 

projeto de lei enviado pelo Poder Executivo é que ele organizasse as principais 

demandas da conferência, já que ele a convocou, respeitando a pluralidade de 

ideias que ali foram debatidas e sistematizadas em um documento construído 

num processo democrático e coletivo. Infelizmente, não é isso o que o Projeto 

de Lei nº 8.035/2010 representa. Ele revela os limites da construção de um 

projeto de educação que se dê efetivamente num processo de embates entre 

a sociedade política e a sociedade civil (Gramsci, 2001), mas respeitando o 

que fora consenso. Ao contrário, o texto do projeto de lei enviado ao Con-

gresso Nacional representa a tentativa de coerção do Executivo, com uma 

visão equivocada da educação nacional, que se impõe em detrimento de uma 

maioria que se organizou nos debates das conferências municipais, estaduais 

e até na nacional.

O Projeto de Lei nº 8.035/2010 mantém uma lógica equivocada de fo-

calização etária e a questão da educação como um direito de todos segue 

negado. O diagnóstico do IBGE (2009) é claro: dos 135 milhões de brasilei-

ros com 18 anos e mais, 101 milhões não possuem educação básica. Como 

passar mais 10 anos num PNE sem enfrentar o desafio da educação destes 

jovens e adultos como política pública? A forma como a escolarização de 

jovens e adultos ainda aparece no projeto de lei é como correção de fluxo, 
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atendimento fora da faixa etária, certificação aligeirada e parcerias que mini-

mizam a responsabilidade do Estado.

Uma leitura que abarque o projeto de lei e o anexo, com as metas e 

estratégias, não identifica quem são os sujeitos que, em sua maioria, são de-

mandantes da educação no País. Isto não ocorre apenas quando se trata de 

jovens e adultos: para todas as idades que devem ser atendidas no acesso à 

educação, não aparece um diagnóstico das reais condições da maioria destas 

pessoas. A história do Brasil produziu um conjunto de pessoas não escola-

rizadas que estão em condições de pobreza, pertencimento étnico, racial, de 

gênero, de localização territorial. Isto sequer é considerado no projeto de lei.

O projeto apresentado pelo Executivo não contém um plano estratégico 

de políticas de Estado, pois está pautado em programas. Há uma repetição de 

princípios, não se toca em estruturas, não se dá centralidade aos instrumentos 

jurídicos. O documento não contempla as discussões feitas na Conae e não faz o 

enfrentamento necessário das diferenças e das posições divergentes que existem 

no País no que concerne a um projeto de educação frente a um projeto de nação.

A EJA, como aparece no projeto de lei, repete a velha concepção equi-

vocada de “erradicação do analfabetismo”, visão preconceituosa que se 

constituiu historicamente. A este problema se indica uma “vacina”, para que 

as crianças não cheguem analfabetas à juventude. Esta concepção atrasada nos 

surpreende numa lei com esta importância para o século XXI. É uma lacuna 

lamentável que se observa sobre o que já foi pesquisado sobre a EJA nestes 

anos todos, para voltar a tratá-la nestas condições em que aparece no texto. 

O debate em torno do projeto de lei em tramitação no Congresso tem 

ocupado as entidades que atuam na educação, que discutem e apresentam 

emendas ao projeto. Entre elas estão duas importantes instituições acadêmicas: 

o Centro de Estudos Educação & Sociedade (Cedes) e a Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), que disponibilizaram em 

seus sites oficiais os documentos que representam a proposição destas institui-

ções, numa avaliação e apresentação de emendas ao projeto de lei. 

Uma exposição mais geral do que contém o projeto de lei, em termos de 

EJA, nos coloca diretamente frente ao art. 2º, inciso I, ao art. 4º e às metas 8, 9 

e 10, que constam do anexo do projeto. Isto não significa que não seja neces-

sário avaliar outros artigos e metas no tocante ao cuidado com o impacto na 
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modalidade, como é o caso das metas 3 e 15 a 20. Para esta reflexão, faremos 

uma interlocução mais próxima com os artigos da lei e com as metas 8, 9 e 10, 

em diálogo com as emendas ao projeto de lei propostas pelo Cedes e pela Anped.

Quadro 1. emendas aos artigos do projeto de lei nº 8.035/2010 

texto: projeto de  

lei nº 8.035/2010
texto proposto pelo Cedes texto proposto pela anped

Art. 2º São diretrizes  
do PNE - 2011/2020:

I - erradicação do 

analfabetismo;

Art. 2º São diretrizes do 
PNE - 2011/2020:

I - universalização da 
alfabetização;

Art. 2º São diretrizes do PNE - 
2011/2020:

I - universalização do  
atendimento escolar;

II - universalização da  
alfabetização e da educação básica;

texto: projeto de 

lei nº 8.035/2010
texto proposto pelo Cedes texto proposto pela anped

Art. 4º As metas previstas 
no Anexo desta Lei deverão 
ter como referência 
os censos nacionais 
da educação básica e 
superior mais atualizados, 
disponíveis na data da 
publicação desta Lei.

Art. 4º As metas previstas 
no Anexo desta Lei deverão 
ter como referência os 
dados oficiais de demanda 
potencial de escolarização 
da população brasileira 
e os censos nacionais 
da educação básica e 
superior mais atualizados, 
disponíveis na data da 
publicação desta Lei.

Art. 4º As metas previstas no 
Anexo desta Lei deverão ter como 
referência os censos nacionais 
da educação básica e superior 
atualizados, disponíveis na data da 
publicação desta Lei, e indicadores 
específicos para o monitoramento e 
avaliação do PNE- 2011/2020. 
Parágrafo único. Os 
recenseamentos deverão coletar 
informações sobre todas as 
características do alunado, inclusive 
étnico-raciais, em conformidade 
com o art. 26 da LDB e 
empregando metodologia utilizada 
pelo IBGE.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2010); Anped (2011); Cedes (2011).

As emendas ao art. 2º têm por finalidade primeira enfrentar o equívoco 

histórico que existe no País quando se trata de propor ações educacionais 

com vistas a erradicar o analfabetismo. Como já evidenciado por vários es-

tudiosos do campo da educação brasileira e da alfabetização em particular, o 

analfabetismo é produto da desigualdade econômica e da exclusão social que 

constituíram a nossa nação. Neste sentido, o que precisa ser enfrentada é a 
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desigualdade que ainda persiste produzindo e reproduzindo a não-escolariza-

ção. A justificativa da mudança ainda indica a necessidade de compreensão 

do sentido do verbo erradicar:

A proposição de erradicar o analfabetismo, considerando que este 

verbo significa arrancar pela raiz ou extirpar, é imprópria para o enfren-

tamento da questão do analfabetismo, pois, embora todos os esforços 

devam ser feitos para universalizar a alfabetização, não é possível 

desconsiderar as condições reais de parte desta população que tem o 

direito de decidir por não se alfabetizar ou não possua condições cogni-

tivas para isto. Esta questão real, de uma parte pequena da população, 

mas significativa, indica a impropriedade de um termo que tem uma 

conotação de eliminação na sua totalidade, o que efetivamente não se 

concretizará (CEDES, 2011, p. 10).

Quanto à proposta de emenda ao art. 4º, é necessário destacar que 

apenas levar em consideração os censos da educação básica e superior, no 

momento de se prever metas, não é suficiente no contexto nacional, em que 

menos de 10% da população com mais de 18 anos se encontra matriculada 

em alguma estratégia de escolarização. Como já evidenciado neste artigo, a 

demanda pela educação vai muito além do que efetivamente já está na esco-

la. Todavia, precisam ser repensadas as estratégias para mobilizar jovens e 

adultos que não veem sentido neste retorno ao processo escolar, bem como 

precisam ser consideradas as especificidades das populações do campo, qui-

lombolas, indígenas, dos indivíduos privados de liberdade, entre outros.

As propostas de emendas das instituições às metas do projeto de lei apre-

sentam posições diferentes entre si. O texto do Cedes é incisivo em relação a não 

manter o caráter focalizado das metas, na medida em que apresenta na meta 8 a 

proposta de elevar a escolaridade mínima de 12 anos para todos. Esta posição 

incisiva vai ser explicitada, mais uma vez, na posição de supressão da meta 9 e 

na indicação de que as estratégias de alfabetização devam ser incorporadas sob 

outra perspectiva na meta 8. Já em relação à meta 10, há convergência entre a 

proposta da necessidade de constituição de um sistema público de EJA como a 

defesa de que isto ocorra numa ação articulada entre as redes públicas e, ainda, 

que garanta a oferta de educação básica integrada à educação profissional.
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O texto da Anped também sugere alterações nas três metas analisadas, 

mas opta por não propor supressão da meta 9, que é focada em alfabetização. 

Propõe modificações na meta 8, mas em suas estratégias, e não no texto da 

meta. Quanto à meta 10, há uma incorporação de mudança no texto da meta, 

mas a grande alteração vai mesmo ser sugerida nas estratégias. Em parte, a 

Quadro 2. emendas às metas do projeto de lei nº 8.035/2010

texto original texto proposto pelo Cedes texto proposto pela anped

Meta 8: Elevar a esco-
laridade média da popu-
lação de dezoito a vinte 
e quatro anos de modo a 
alcançar mínimo de doze 
anos de estudos para as 
populações do campo, da 
região de menor escolari-
dade no país e dos vinte 
e cinco por cento mais 
pobres, bem como igualar 
a escolaridade média en-
tre negros e não negros, 
com vistas à redução da 
desigualdade educacional.

Emenda Modificativa:
Meta 8: Elevar a escolaridade 
média de toda a população 
de modo a alcançar o mínimo 
de 12 anos de estudo para 
as populações do campo, da 
região de menor escolaridade 
no país e dos vinte e cinco por 
cento mais pobres, bem como 
igualar a escolaridade média 
entre negros e não negros, 
com vistas à redução da 
desigualdade educacional.

Emenda Modificativa:
Meta 8: Elevar a escolaridade 
média da população de dezoito 
a vinte e nove anos de modo a 
alcançar o mínimo de doze anos 
de estudo para as populações 
do campo, da região de menor 
escolaridade no país e dos vinte 
e cinco por cento mais pobres, 
bem como igualar a escolaridade 
média entre negros e não negros, 
com vistas à redução da desigual-
dade educacional.

Meta 9: Elevar a taxa de 
alfabetização da popula-
ção com 15 anos ou mais 
para 93,5% até 2015 
e erradicar, até 2020, o 
analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% a taxa de 
analfabetismo funcional.

Emenda Supressiva:

Suprimir do texto do  
PL nº 8.035 de 2010.

Emenda Modificativa:
Meta 9: Elevar a taxa de alfabet-
ização da população com quinze 
anos ou mais para noventa e três 
vírgula cinco por cento até 2015, 
universalizar a alfabetização 
entre jovens e adultos até 2020, e 
reduzir em cinquenta por cento a 
taxa de analfabetismo funcional.

Meta 10: Oferecer, no 
mínimo, vinte e cinco 
por cento das matrículas 
de educação de jovens e 
adultos na forma inte-
grada à educação profis-
sional nos anos finais do 
ensino fundamental e no 
ensino médio.

Emenda Substitutiva:
Meta 10: Constituir um 
sistema público de educação 
para os trabalhadores, em 
colaboração do sistema pú-
blico de ensino, com as redes 
públicas federais, estaduais e 
municipais, que garanta a jo-
vens e adultos uma educação 
integrada à educação profis-
sional nos níveis fundamental 
e médio.

Emenda Modificativa:
Meta 10: Constituir um sistema 
público de educação para os trab-
alhadores, em articulação com as 
redes públicas federais, estaduais 
e municipais, garantindo, no 
mínimo, vinte e cinco por cento 
das matrículas a jovens e adultos 
na forma integrada de EJA à 
educação profissional nos níveis 
fundamental e médio.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2010); Anped (2011); Cedes (2011).
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justificativa a estas posições diferentes tem relação com a dificuldade que a 

comissão de sistematização do documento da Anped vê em alcançar êxito no 

embate no Congresso para as mudanças propostas. Neste sentido, a opção 

foi evitar supressões, mas melhorar a especificação das metas e, sobretudo, 

intervir nas estratégias.

Uma análise das propostas de emendas das duas instituições de pesquisa 

ressalta a necessidade de que o novo PNE reconheça a EJA como direito de 

todos e como política pública. Neste sentido, as ênfases que aparecem nas 

mudanças propostas nas estratégias, quer sejam na meta 8 ou 9, em certa me-

dida, caminham na materialização desta defesa, quando propõem para a EJA 

(incluindo todos os atendimentos de alfabetização ao ensino médio): gestão 

pedagógica e administrativa específicas; professores com formação específica 

para o atendimento aos jovens e adultos; currículos diferenciados e apropria-

dos; infraestrutura e materiais apropriados para EJA; mecanismos de acesso, 

permanência e sucesso dos alunos trabalhadores na escola; e políticas interse-

toriais e intergovernos para a concretização da expansão da escolaridade de 

jovens e adultos. 

Há um destaque nos dois documentos produzidos para as proposições 

das estratégias da meta 10 e que revela uma problemática que tem ocupado 

a EJA, em especial a partir de 2005, que é a defesa da educação básica para 

jovens e adultos integrada à educação profissional. Os programas induzidos 

pelo governo federal, como o Projovem e o Proeja, que se articulam nos cur-

rículos do ensino fundamental e médio, são responsáveis pela aposta em uma 

mudança na configuração dos currículos da EJA, ainda muito marcados pelo 

modelo de suplência, que reduz tempo e conteúdo para aligeirar o processo de 

certificação. Outra ênfase nestas estratégias é a troca do verbo “fomentar” pelo 

verbo “garantir”, em muitas delas, para tentar mostrar um compromisso mais 

efetivo do gestor público responsável pela sua efetivação. Por fim, há ainda na 

meta 10 uma posição clara de que seja garantida oferta pública da educação 

profissional, o que representa um grande desafio diante da privatização históri-

ca da oferta de cursos aos trabalhadores feita, em grande parte, pelo Sistema S.

As emendas aqui apresentadas e as outras que estão em debate no pró-

prio Congresso, para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 8.035/2010, 

recolocam o lugar da regulamentação na educação. Há toda uma reflexão em 



185A Educação de Jovens e Adultos e os desafios do PNE

voga que questiona a efetividade das leis que se distanciam tanto da realidade, 

como vimos na análise sobre o cumprimento da metas do PNE 2001-2010. 

Para estas dúvidas, Cury (2002) relembra que

[...] a importância da lei não é identificada e reconhecida como um 

instrumento linear ou mecânico de realização de direitos sociais. Ela 

acompanha o desenvolvimento contextuado da cidadania em todos os 

países. A sua importância nasce do caráter contraditório que a acom-

panha: nela sempre reside uma dimensão de luta. Luta por inscrições 

mais democráticas, por efetivações mais realistas, contra descaracteri-

zações mutiladoras, por sonhos de justiça. Todo o avanço da educação 

escolar além do ensino primário foi fruto de lutas conduzidas por uma 

concepção democrática da sociedade em que se postula ou a igualdade 

de oportunidades ou mesmo a igualdade de condições sociais (p. 247).

 Concordando-se com o autor, resta afirmar que o exercício de pen-

sar as emendas ao projeto em tramitação no Congresso é de todos os que 

defendem a educação como direito. Sabendo-se que a lei acompanha o de-

senvolvimento da cidadania em cada povo, espera-se que o debate travado 

não represente um retrocesso naquilo que já se conquistou a duras penas 

desde a Constituição de 1988 neste campo do direito à educação, mas que 

objetivamente ainda não se efetivou. A proposta enviada pelo Executivo 

não corresponde ao debate nacional feito na Conae-2010, sobretudo no que 

concerne à defesa de uma educação pública de qualidade, pois muitas das 

estratégias propostas para os diversos níveis ainda reforçam a privatização da 

educação pela via de subvenções e bolsas. Esta, sem dúvida, continua sendo 

uma das pautas de lutas históricas da educação brasileira: a constituição de 

um sistema público de educação de qualidade para todos. 
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a atualidade do pensamento  

de Paulo Freire no contexto  

educacional brasileiro

pedro pontual

Neste ano em que diversos setores da sociedade brasileira se mobilizam 

para o debate do Plano Nacional de Educação (PNE), é oportuno revisitar 

parte do legado de Paulo Freire e da educação popular, que pode nos ajudar 

a compreender melhor o contexto atual da educação brasileira e, sobretudo, 

apontar caminhos para sua transformação.

Na vida e na obra de Paulo Freire há uma profunda paixão pela liberdade 

humana e, ao mesmo tempo, uma rigorosa e sempre renovada busca de uma 

pedagogia emancipatória. Assim sendo, para além de recuperar seu pensamen-

to, trata-se de recriá-lo à luz dos novos desafios históricos deste século XXI.

A marcante presença de Paulo Freire, ainda hoje, em muitas partes do 

mundo, está ligada a uma característica fundamental que marcou toda sua 

vida e sua obra, que foi sua incessante busca de coerência entre o discurso e 

a prática. Coerência que não se traduziu em dogmatismo, mas numa busca 

permanente de renovar seu pensamento e sua prática à luz dos novos desafios 

de cada contexto histórico vivido.

Para este texto, busquei reproduzir alguns eixos temáticos da vida e 

da obra de Paulo Freire que, a meu ver, dialogam com os desafios do nosso 

tempo histórico.

mais do que um método de alfabetização,  
uma filosofia da educação

Talvez Paulo Freire seja mais conhecido por haver criado um método de 

alfabetização de jovens e adultos que foi amplamente utilizado em diversos 
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países. No entanto, a contribuição de Paulo Freire foi muito além, tendo cria-

do uma filosofia de educação com um corpo teórico consistente, com uma 

pedagogia voltada à prática e à ação transformadora. Dizia Freire: “A melhor 

maneira de pensar é pensar a prática”.

Sua pedagogia sempre foi uma pedagogia posicionada que rechaça qual-

quer ideia de neutralidade. Freire sempre nos recordava com muita insistência 

que a neutralidade é impossível no ato educativo. “Meu ponto de vista é o 

dos excluídos, o dos condenados da Terra”. Sua afirmação constante deste 

princípio foi um contraponto necessário à tentativa da ideologia neoliberal, 

sobretudo nos anos 90, de despolitizar a sociedade e o debate de ideias. Ao 

contrário, para Freire, existe uma “politicidade” inerente à prática educativa.

uma proposta de educação para a mudança

Sua pedagogia sempre esteve comprometida com a ideia de mudança his-

tórica, que se expressou por intermédio de categorias, que deram títulos em 

distintos momentos históricos às suas mais importantes obras. No final dos 

anos 50, Freire escreveu “Educação como Prática da Liberdade”. Nos anos 60, 

exilado no Chile, ele escreveu “Pedagogia do Oprimido”. Nos anos 90, Frei-

re fez uma releitura da sua obra dos anos 60, o que originou sua “Pedagogia 

da Esperança” (1992). Em 1996, ele escreveu a “Pedagogia da Autonomia” e, 

após sua morte, seus últimos escritos foram reunidos em “Pedagogia da Indig-

nação” (2000) e “Pedagogia dos Sonhos Possíveis” (2001). Liberdade, visão dos 

oprimidos, esperança, autonomia, indignação e sonhos possíveis são eixos fun-

damentais de sua obra, sempre posicionada a favor de uma educação voltada 

à mudança histórica e à ação transformadora. Trata-se de categorias que vão 

contextualizando historicamente os desafios a uma educação comprometida 

com a mudança e apontando na direção de utopias possíveis e necessárias. Por 

isso, Freire se contrapôs firmemente ao raciocínio fatalista dos que apregoa-

vam o “fim da história” e reafirmou enfaticamente a história como “tempo de 

possibilidades”, seu compromisso com uma pós-modernidade progressista e a 

necessidade de construção de proposições que concretizassem o “inédito viável”.

Em seus últimos escritos, Freire expressou e sempre pedia, com muita 

radicalidade, que não se confundisse com sectarismo sua indignação com o 
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que ele denominava de cinismo de uma ideologia fatalista, que propugna que 

a realidade é assim mesmo, que os excluídos têm que continuar existindo e 

que a história está em seu fim. Freire opunha-se à hegemonia de tal discurso, 

enfatizando a necessidade de uma pedagogia da esperança e da construção 

de utopias transformadoras e possíveis de ser realizadas. Talvez a proposta 

do Fórum Social Mundial, com o seu lema de que “Um Outro Mundo é Pos-

sível”, seja uma das expressões mais importantes do legado de Paulo Freire 

neste início do século XXI.

alargando o âmbito do educativo

Uma das contribuições mais importantes de Paulo Freire e da corrente 

da educação popular, que nele teve suas inspirações fundamentais, foi a de 

desenvolver uma visão do fenômeno educativo num espaço mais abrangen-

te do que o da escola, sem nunca recusar sua importância como instituição 

educativa. As reflexões de Freire – sobre as práticas educativas no interior dos 

movimentos sociais, sobre as diversas formas de sociabilidade e convivência 

entre os grupos populares, sobre a ação dos partidos políticos, sobre as prá-

ticas dos governos, sobre as distintas manifestações da cultura popular – têm 

dado inegável consistência à necessidade de se pensar o educativo num âmbi-

to mais abrangente do que o da escola.

Vale observar, no entanto, que Paulo Freire não atribuía nenhum juízo 

de valor ou peso hierárquico de maior relevância àquelas práticas educativas 

que ocorrem para além da escola. Ao contrário, há uma forte preocupação em 

seus escritos em não cindir a prática educativa na reflexão sobre a educação 

popular para, assim, não cair nas armadilhas daquelas definições que identifi-

caram a educação popular com o “não formal” ou como prática “paraescolar” 

ou como propositora de uma “sociedade sem escolas”. Os discursos de Freire, 

sempre dirigidos aos educadores e às educadoras que atuam tanto na escola 

como em outros âmbitos da prática social, colocam-nos frente à necessidade 

de compreender a educação popular como um conjunto de práticas e formu-

lações que permeiam diferentes âmbitos das relações sociais, sem deixar de 

reconhecer a especificidade das diversas práticas e dos distintos espaços onde 

elas se desenvolvem. O movimento das Cidades Educadoras, ao reivindicar 
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que todos os espaços e equipamentos urbanos tornem-se espaços educativos, 

é hoje uma das expressões desta compreensão alargada da prática educativa.

alfabetização para a construção da cidadania ativa

Paulo Freire propugnou, desde o momento em que construiu seu méto-

do de alfabetização, que o domínio da palavra, o saber escrever e o saber ler 

somente adquirem sentido se traduzem uma melhor capacidade de leitura do 

mundo, uma melhor leitura do contexto do ser humano. Ele dizia que, em 

certo sentido, a leitura do mundo precede a leitura da palavra.

Neste momento em que diversos governos na AL voltam a colocar o 

tema da alfabetização entre suas prioridades, é importante recuperar as pro-

posições de Freire sobre o tema no sentido de analisarmos criticamente os 

modos de concretização de tais esforços. Para Freire, as iniciativas na área 

de alfabetização deveriam fazer parte de um conjunto de ações voltadas à 

construção de um novo modelo de desenvolvimento integral, inclusivo e sus-

tentável. Do ponto de vista das políticas educativas, as ações de alfabetização 

requerem continuidade no sentido de assegurar o direito à escolarização bá-

sica e numa perspectiva mais global do direito à educação ao longo de toda 

a vida. Isto significa situar a alfabetização no terreno das políticas públicas, 

em vez de limitá-la ao âmbito de campanhas. Foi por esta razão que, no 

período em que Freire esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo (1989-1992), as ações na área de alfabetização eram parte da 

política de educação de jovens e adultos. Além disso, durante a gestão de 

Freire, o programa que envolveu parceria com movimentos e organizações 

populares (Mova-SP) denominou-se de movimento e não de campanha. Tal 

iniciativa estava articulada imediatamente com outros programas que assegu-

rassem a continuidade da escolarização de jovens e adultos. A denominação 

de movimento vinha também para expressar a compreensão de uma ação al-

fabetizadora que deveria contribuir para que educandos, educadores e todos 

os demais atores envolvidos pudessem exercitar sua cidadania ativa na luta 

pelo direito à educação completa e ao longo de toda a vida.

Vale lembrar também, com base no raciocínio dialético que sempre ca-

racterizou as proposições em Freire, sua afirmação de que se, por um lado, 
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a cidadania ativa não depende somente da educação, por outro, sem ela, 

a cidadania ativa não se constrói. Sem superestimar o papel da educação, 

mas também sem deixar de destacar sua enorme relevância, Paulo Freire 

(1995a) assim sintetiza sua visão sobre a relação dialética entre a educação e 

a cidadania: 

Não dá para dizer que a educação crie a cidadania de quem quer que 

seja. Mas, sem a educação, é difícil construir a cidadania. A cidadania 

se cria com uma presença ativa, crítica, decidida, de todos nós com 

relação à coisa pública. Isso é dificílimo, mas é possível. A educação 

não é a chave para a transformação, mas é indispensável. A educação 

sozinha não faz, mas sem ela também não é feita a cidadania (p. 74). 

Com esta afirmação, ele colocava com clareza o alcance e os limites das 

políticas educativas para enfatizar a necessidade de que fossem articuladas 

ações econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais na perspectiva de 

um novo modelo de desenvolvimento fundado na justiça social, na equidade 

e na sustentabilidade. 

o diálogo e o conflito na construção democrática

A necessidade de uma pedagogia democrática para transformar as rela-

ções e as formas de exercício do poder funda-se no reconhecimento de que o 

elitismo e o autoritarismo historicamente operados pelas classes dominantes 

enraizaram-se profundamente nas sociedades latino-americanas. Portanto, 

ao se afirmar a necessidade de se construir uma democracia integral e uma 

cidadania ativa para superarmos as múltiplas formas de opressão, está-se refe-

rindo a novas formas de exercício do poder, ancoradas a uma cultura política 

radicalmente democrática. Para Freire, tanto o diálogo como o conflito são 

fatores constitutivos de um processo de construção democrática. Este proces-

so só se consolida em uma prática substantivamente democrática a partir de 

um intenso e criativo trabalho pedagógico. Como afirma Freire (1995b): 

Um dos papéis das lideranças democráticas é precisamente superar 

os esquemas autoritários e propiciar tomadas de decisão de natureza 

dialógica (p. 45). 
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Em sua passagem como secretário municipal de educação da cidade de 

São Paulo na gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1992), tendo enfren-

tado situações cotidianas de conflito na implementação da sua proposta de 

gestão democrática da política educativa, Paulo Freire sempre advertiu que 

o conflito era inerente àquele processo e que a tarefa fundamental estava 

em “pedagogicizar o conflito”. Ou seja, construir espaços de reconhecimento 

recíproco de interesses distintos, mas também de negociação dos mesmos a 

partir de regras democráticas pactuadas entre os diversos atores. Como ati-

tude fundamental, destaca-se sua capacidade de escuta e de conversa entre os 

atores no estabelecimento de diálogo capaz de enfrentar e propor soluções 

aos problemas em questão. 

Em tempos de avaliação política sobre a natureza dos espaços partici-

pativos em relação às políticas públicas, vale recordar a ênfase presente nas 

formulações de Freire sobre a prática da decisão como um elemento básico 

da autonomia de tais espaços. Diante de argumentos de matriz conservadora 

sobre as dificuldades para deliberação em tais espaços, Freire costumava lem-

brar que é decidindo que se aprende a decidir. 

Ainda como elementos da coerência que devem caracterizar as atitu-

des nos espaços de conflito e diálogo estão os valores da humildade e da 

tolerância nas relações com o outro e no reconhecimento à diferença como 

aspecto central de uma cultura democrática. Freire (1995b) assim explicita 

esta questão: 

Tolerância e humildade são virtudes fundamentais. Na humildade eu tra-

balho com a hipótese de que existem outras verdades, mesmo aquelas 

contra as quais eu luto. Não tem nada a ver com humilhação. E sim com 

a tolerância não no sentido da conivência, mas no sentido de aceitar a 

diferença e reconhecer que só podemos crescer na diferença (p. 73). 

Em alguns casos, a falta de uma compreensão processual e histórica des-

ta construção democrática tem acarretado o desencantamento das lideranças 

políticas diante das dificuldades e contradições necessariamente presentes nas 

práticas que estimulam a participação cidadã. Com isso, tais lideranças retor-

nam ao pragmatismo conservador das soluções tecnocráticas em nome dos 

votos obtidos nas eleições e da presunção de que isto lhes dá conhecimento 
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pleno daquilo de que o povo precisa. Daí a importância da advertência de 

Freire de que uma pedagogia da construção democrática requer uma atitude 

básica de perseverança por parte daqueles que estão à frente de iniciativas de 

estímulo à participação cidadã. Neste ponto, a historicidade, sempre presente 

nas formulações de Freire, nos ajuda a compreender tal desafio nas suas pa-

lavras (1995b): 

O aprendizado de outra virtude se impõe: a perseverança, tenacidade 

com que devemos lutar por nosso sonho. Não podemos desistir nos 

primeiros embates, mas a partir deles aprender como errar menos. Na 

existência de uma pessoa, cinco, dez, vinte anos representam alguma 

coisa, às vezes muito. Mas não na história de uma nação (p. 47). 

E, mais à frente, na obra citada, concluí Freire (1995b): 

A questão está em como transformar as dificuldades em possibilidades. 

Por isso, na luta para mudar, não podemos ser nem só pacientes, nem 

só impacientes, mas pacientemente impacientes. A paciência ilimitada, 

que jamais se inquieta, termina por imobilizar a prática transforma-

dora. O mesmo ocorre com a impaciência voluntarista, que exige o 

resultado imediato da ação, enquanto ainda a planeja (p. 48). 

Como se pode observar, há uma profunda convicção na vida e na obra 

de Freire sobre a importância da participação cidadã na construção das po-

líticas públicas. O desafio de melhorar a qualidade da educação requer uma 

diretriz clara e investimentos permanentes no sentido de assegurar uma ges-

tão democrática em todos os níveis do sistema educacional. 

a qualidade social e democrática da educação

É preciso situar o tema da qualidade da educação na perspectiva dos 

objetivos emancipatórios das práticas educativas. Ou seja, trata-se de res-

gatar a “politicidade” inerente à educação e a sua estreita articulação com 

a mudança social. Para Freire, uma prática pedagógica progressista preci-

sa afirmar que “mudar é difícil, mas é possível” (Pedagogia da Esperança, 

1992). Esta perspectiva requer a explicitação de que tipo de qualidade da 

educação é necessária para alcançarmos o objetivo de construir um País com 
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um desenvolvimento integral, inclusivo e sustentável, mediante o exercício de 

uma cidadania ativa e da ampliação das práticas da democracia participativa. 

A construção de uma educação voltada à emancipação humana e do 

nosso País requer uma pedagogia da autonomia e da participação cidadã 

para a sua efetivação como possibilidade histórica. Assim, as práticas delibe-

rativas e de cogestão do sistema educacional são essenciais à construção da 

qualidade social e democrática da educação. 

Para Freire, “ninguém é autônomo primeiro para depois decidir... É de-

cidindo que se aprende a decidir” (Pedagogia da Autonomia, 1997). Uma 

pedagogia da autonomia tem de estar centrada em práticas estimuladoras da 

participação, da decisão e da corresponsabilidade por parte de todos os atores 

envolvidos no processo educativo. 

A educação popular é aquela que estimula a criação de mecanismos de 

gestão democrática do sistema educativo, caminhando, assim, na contramão 

da tradição profundamente elitista e autoritária de gestão do sistema educa-

cional e da escola em particular. 

A educação popular entende a escola como um centro aberto à comu-

nidade e como uma organização “aprendente”: é a que, em lugar de negar 

a importância da presença dos pais, da comunidade, dos movimentos e das 

organizações sociais na escola, se aproxima destes atores, com os quais apren-

de para poder ensiná-los também. Como espaço aberto, a escola resgata seu 

papel de centro educativo da comunidade e como espaço público, transpa-

rente e democrático. Como organização aprendente, trata-se de reforçar os 

mecanismos de escuta e diálogo com a comunidade onde ela se situa. 

A educação popular enfatiza a importância da criação de mecanismos 

de gestão democrática e controle social na construção das políticas públicas 

de educação em todos os níveis da Federação. Assim, trata-se de assegurar 

a participação da sociedade civil em todos os níveis e espaços de tomada de 

decisão sobre as políticas e os programas educativos. É preciso qualificar, 

mediante formação sistemática, a participação dos atores da sociedade civil e 

do governo em tais espaços, assim como reinventá-los sempre à luz dos novos 

desafios colocados pelo contexto onde estão inseridos, bem como da convic-

ção de que outro mundo é possível. 
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Percorrer o caminho dos excluídos sempre foi um dos objetivos pri-

mordiais da Igreja Católica no Brasil. O Movimento de Educação de Base 

(MEB), como organismo da Igreja, vinculado à Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), preocupa-se com aquele caminho desde as suas 

origens, há 50 anos.

Há 50 anos, os desafios impostos pela realidade nacional já apontavam 

para a superação da fome e da miséria e para a necessidade de democratização 

do acesso à educação, buscando instruir jovens e adultos sem escolarização 

para incluí-los nos processos de construção da democracia brasileira, tanto 

como beneficiários quanto como protagonistas. 

O método “Ver, Julgar, Agir e Rever”, da Juventude Operária Católica 

(JOC), aliado aos sábios ensinamentos do educador Paulo Freire, mestre na 

superação das desigualdades sociais, mediante a instauração da dignidade 

dos cultural e socialmente oprimidos, é a base da experiência do MEB nestes 

50 anos de existência. 

O método de educação de base popular do MEB é inédito. Visa à 

educação libertadora com a inclusão social. As pessoas excluídas e não al-

fabetizadas, mediante uma ação pedagógica, aprendem não apenas a ler e 

escrever, mas a pensar as suas próprias vidas e a agir como atores sociais 

capazes de sair de suas injustas situações na busca da sua autonomia pessoal 

e da autonomia de suas comunidades. 

O contexto político e social da época em que nasceu o MEB era de medo 

e ansiedade, em face da luta pelas reformas de base na estrutura injusta da 

sociedade. A metodologia inovadora adotada pelo MEB traz coragem e bom 

senso ao momento conturbado.
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A educação popular assim entendida é uma ação para a inclusão social 

prevista em toda a tradição da doutrina social da Igreja Católica. Nestes úl-

timos 50 anos de existência, o MEB atingiu um grande número de excluídos 

com uma metodologia específica, libertadora, que inovou nos conceitos e na 

ação junto às pessoas marginalizadas. Estas deixaram de ser apenas benefici-

árias de ajudas assistenciais e se tornaram protagonistas da mudança social 

na construção de benefícios sustentáveis. 

Para o MEB, a alfabetização de jovens e adultos, inserida no contexto da 

educação popular, significa não apenas a caminhada de indivíduos analfabe-

tos considerados isoladamente, mas a promoção humana integral na busca da 

sua autonomia pessoal e da autonomia de suas comunidades. Ou seja, uma 

alfabetização libertadora.

Os processos educativos de alfabetização preconizados por Paulo Freire e 

continuados por inúmeros agentes e instituições, entre as quais se coloca o MEB, 

possuem como meta a redução das desigualdades sociais mediante a conscienti-

zação e o envolvimento das pessoas que, historicamente, estiveram às margens 

da sociedade. São processos de educação popular com o objetivo de libertar os 

excluídos, ampliando os seus horizontes de visão ao capacitá-los para que se 

tornem agentes de transformação da realidade do mundo onde estão inseridos.

A ação do MEB, mediante planos e projetos junto aos excluídos, abre 

novas perspectivas para transformar as ajudas emergenciais, assistenciais e 

a distribuição de renda em projetos sustentáveis. Tais ajudas, embora im-

portantes, podem ser paternalistas e manipuláveis por interesses políticos de 

dominação. O crescimento humano não sustentável acaba por garantir a ma-

nutenção da desordem estrutural e da injustiça social. 

o futuro da educação popular libertadora

Neste momento, em que o governo federal mobiliza o País para erra-

dicar a pobreza e a miséria, é oportuno pensar sobre o futuro da educação 

popular libertadora: seu valor, suas dificuldades e seus desafios. 

Os pilares fundamentais do MEB para concretizar a sua ação educadora 

de base popular sempre foram sua organização, seu método transformador e 

libertador e seus recursos financeiros. 
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O equilíbrio operativo, baseado nestes três pilares, foi quase perfeito 

no início das operações do MEB. Havia organização, o método era original, 

simples e inovador, e os recursos financeiros públicos estavam garantidos pelo 

decreto presidencial que institucionalizou o movimento. 

Com o advento do regime de exceção em 1964, surgem as primeiras 

dificuldades. O método é colocado sob suspeita e começam obviamente a 

escassear os recursos financeiros federais por motivos ideológicos.

É bem verdade que, nos momentos de desequilíbrio dos pilares, os diri-

gentes do MEB e a própria CNBB sempre intervieram para ajudar a superar 

as dificuldades e garantir a continuidade do maior patrimônio da entidade: 

sua originalidade metodológica a serviço da causa dos excluídos.

Quando faltaram recursos públicos para a continuidade da ação edu-

cadora, diversas entidades estrangeiras, particularmente as ligadas à Igreja 

Católica, também garantiram o mínimo de continuidade das ações. 

O MEB passa, no momento, por uma reestruturação interna da sua or-

ganização operacional, não só por causa do lento processo em estabelecer 

contratos e/ou convênios com as áreas governamentais em vários níveis, mas 

também pelo planejamento estratégico, que internamente aperfeiçoou a sua 

estrutura administrativa e pedagógica. 

Há uma cobrança, nacional e internacional, feita ao nosso País para que 

se acelere a erradicação do analfabetismo e para que se elevem as condições 

de vida do povo, educando-o para assumir um protagonismo ativo nas mu-

danças sociais. 

A ação pastoral da Igreja Católica no Brasil é reconhecida em todos os 

setores da sociedade brasileira não somente por sua capilaridade e abrangên-

cia geográfica, mas também pela qualidade das intervenções realizadas junto 

às camadas mais excluídas da população.

Entretanto, é possível perceber que a queda sistemática do suporte fi-

nanceiro vem prejudicando o desenvolvimento das diversas pastorais sociais 

que as igrejas insistem em realizar.

É do conhecimento de todos que as ajudas de organismos de cooperação 

internacional têm minguado desde a última década, pois muitas destas enti-

dades consideram que o Brasil, apesar de seus inúmeros e graves problemas 

sociais, não é mais região prioritária para atendimento.
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Outro fator que tem pesado bastante diz respeito aos recursos públicos, 

que muitas vezes, por razões burocráticas, só podem ser usados para pro-

ver despesas das atividades finalísticas das organizações, não sendo possível 

utilizá-los para custeio da estrutura administrativa que apoia os trabalhos das 

pastorais, dos organismos e dos movimentos.

Estas duas situações têm colaborado para que os movimentos so-

ciais, as pastorais sociais e outras organizações tenham dificuldade em dar 

continuidade às suas ações e, ao mesmo tempo, expressem insegurança às 

comunidades-alvo dos projetos em que atuam.

Não se percebe ainda que as políticas públicas governamentais este-

jam sensíveis a tais objetivos. Isso estaria a requerer uma maior articulação 

interministerial das áreas de educação, em particular do Programa Brasil Al-

fabetizado e dos programas de distribuição de renda e superação da pobreza 

e da miséria do governo federal gerenciados pelo Ministério do Desenvolvi-

mento Social e Combate à Fome (MDS). 

Percebe-se, cada vez mais, a importância da educação popular libertadora 

como instrumento fundamental de transformação social e sustentabilidade das 

pessoas beneficiadas pelos programas governamentais de distribuição de renda.

Neste sentido, algumas reflexões e propostas para maior participação 

da sociedade civil, dos movimentos sociais e educativos já foram informal-

mente encaminhadas à Secretaria Nacional de Articulação Social, ligada à 

Secretaria-Geral da Presidência da República, em consonância com o grupo 

que se articula visando a definir um “marco regulatório” para todas as enti-

dades da sociedade civil, as pastorais sociais e os movimentos sociais ligados 

ou não à Igreja Católica. Tais propostas visam a abrir caminhos para ações 

sustentáveis (em parceria com o governo federal, os governos dos estados e o 

governo do Distrito Federal) das entidades das igrejas, das pastorais sociais 

e dos movimentos sociais e da sociedade civil que desejam ser reconhecidos 

como de caráter público em razão de sua atuação social junto à população 

excluída e em situação de risco. 

As parcerias entre o governo e a sociedade civil precisam ser mais bem 

formuladas em termos operacionais. Conforme a nossa experiência nestes 

últimos anos, a questão-chave diz respeito à qualidade das relações quanto 

à implementação e à gestão dos programas. O MEB, como órgão executor 
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de ações, nem sempre participou do processo de gestão dos programas no 

sentido de avaliar e trocar ideias que culminassem em processos de revisão 

e correção de rumos de tais programas. Foram poucas as oportunidades de 

participar de fóruns de debates convocados, no nosso caso, pelo Ministério 

da Educação e/ou pelo MDS. Nossa expectativa sempre foi a de que não fôs-

semos simples repassadores de recursos, mas sim formuladores do processo 

de gestão de qualidade dos programas.

Há necessidade de urgente articulação interministerial. No que diz res-

peito à educação de jovens e adultos, para se ter sucesso, é necessário – além 

dos processos pedagógicos de letramento e ensino da matemática básica – um 

conjunto de ações que reflitam uma atenção mais global à vida: problemas 

de visão, de saúde, questões associadas à vivência comunitária e à cidadania, 

à empregabilidade e à sustentabilidade. Verificamos, ao longo destes últimos 

anos, certa dificuldade por parte da área governamental em perceber a neces-

sidade de articulação interministerial para a participação plena dos envolvidos 

na ação do MEB. Foi positiva a experiência do MEB com o pequeno convênio 

com o MDS (2007-2008) como complementar ao processo de alfabetização.1 

A experiência mostrou a necessidade do diálogo interministerial nas áreas de 

educação, saúde, assistência social, geração de renda e emprego, entre outras. 

A partir destas reflexões, apontamos algumas propostas que conside-

ramos pertinentes abordar em fóruns de discussão, avaliações e diálogo da 

sociedade civil, das pastorais sociais, dos movimentos sociais e do governo no 

contexto de parceria em programas de promoção da cidadania e desenvolvi-

mento sustentável de comunidades em situação de risco social.

É importante estreitar as relações entre o governo e a sociedade civil, 

as pastorais sociais, os movimentos sociais, o Ministério da Educação e as 

entidades parceiras de projetos tais como o Projeto Brasil Alfabetizado (PBA), 

o Bolsa Família/MDS, os projetos de geração de renda do Ministério do Tra-

balho, entre outros.

Urge renovar a credibilidade e a efetivação de parcerias dos órgãos gover-

namentais com a sociedade civil, as pastorais sociais e os movimentos sociais 

1 Cf. “Saber, viver e lutar – uma experiência de letramento”, Unesco, Brasília, dezem-
bro de 2008.
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no sentido de que sejam não apenas gestores de recursos públicos, visando 

à qualidade das atividades-fins, mas também que possam dispor de recursos 

para a sustentabilidade da sua estrutura de ação (atividades-meio). 

Faz-se necessário encontrar instrumentos de avaliação conjunta do 

formato dos projetos e programas: gestão, cadastramento, controle e distri-

buição de recursos por rubricas.

Finalmente, há necessidade de que sejam criados instrumentos de ar-

ticulação efetiva dos projetos governamentais de políticas públicas sociais, 

gerenciados pelo MDS, com as pastorais sociais, com os movimentos e or-

ganismos sociais, em particular no que diz respeito à sua sustentabilidade. 

Por exemplo, o programa Bolsa Família, que é excelente do ponto de vista de 

distribuição de renda, mas que pode e deve ser complementado por outros 

projetos de educação popular, projetos de geração de emprego e renda, visan-

do ao crescimento da cidadania e à autonomia dos beneficiados. O mesmo se 

diga, “mudando o que se deve mudar”, a respeito das ações interministeriais 

com as áreas da saúde e do trabalho, entre outras, bem como dos governos 

estaduais e do Distrito Federal com as suas secretarias.

O MEB, ao sustentar a sua ação nestes 50 anos de existência, seja em 

parcerias governamentais, seja no âmbito interno das ações pastorais da 

Igreja Católica, celebra, com alegria e sentimento de dever cumprido, a sua 

contribuição na superação da miséria e da exclusão social mediante a educa-

ção popular libertadora.

O momento é de compromisso. Compromisso das igrejas e de seus mo-

vimentos, das pessoas de boa vontade, da sociedade civil organizada, dos 

governos estaduais, do governo federal e do Distrito Federal, dos ministérios 

e das secretarias de governo. 

Trata-se, enfim, de não deixar morrer a chama da compaixão pelos ho-

mens e pelas mulheres ainda oprimidos e de colocá-los no centro de projetos 

e serviços organizados. E que jamais faltem organização, método adequa-

do e recursos financeiros para este trabalho, como concretização da nossa 

compaixão.
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