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 “Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos 

carentes de tudo, precisamos de assistência; nascemos 

estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que não temos ao 

nascer e de que precisamos quando grandes nos é dado pela 

educação.” 

(Jean-Jacques Rousseau – Emílio ou da Educação – pag. 

09) 

 



 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa discorre sobre a necessidade de ações afirmativas 

educacionais, como bolsas de estudo integrais, para atender ao alunado de baixa 

renda do Ensino Superior. A necessidade de políticas públicas, voltadas para o 

atendimento desse alunado, é enfatizada pelo fato de somente assim ser possível 

alcançar uma melhora do desenvolvimento econômico brasileiro, já que haverá 

um investimento nos potenciais humanos que, muitas vezes, são deixados ao 

descaso do administrador público. A educação superior é inserida como elemento 

necessário à preparação do cidadão, como uma prática do desenvolvimento para 

a liberdade e, uma vez que o conhecimento liberta, “educação é liberdade”. Nesse 

sentido, bolsas de estudo integrais para o alunado de classes sociais menos 

favorecidas, cujo interesse em ampliar seus conhecimentos com estudos mais 

aprofundados, em participar de pesquisas de iniciação científica e monitorias, seja 

observado, possibilitar-lhe-ão conquistar um patamar de igualdade frente a outros 

estudantes, cujas oportunidades na vida foram melhores. Isso propiciará uma 

paridade em busca do pleno emprego e do desenvolvimento social, ampliando, 

assim, as perspectivas de democratização do acesso à educação superior e, 

consequentemente, a permanência dos estudantes nas universidades. Só, assim, 

com políticas públicas voltadas para esse público-alvo, teremos um País melhor, 

mais igualitário e, consequentemente, com um maior número de pessoas mais bem 

formadas, com discernimento e cônscias para participar mais ativamente na vida 

política.   

 

 

Palavras-chave: Bolsas Integrais – Ensino Superior – Educação – Ações 

Afirmativas. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research concerns the requirement for educational affirmative 

action, as full scholarships, to needy undergraduate. The requirement for this 

public policies is emphasized by the fact that only then could achieve an 

improvement in the Brazilian economic development, since there will be an 

investment in human potential that often are neglected by the Government. 

Higher education is included as a necessary part of the preparation of the 

citizen, as a practice of freedom development, whereas that knowledge 

liberates, "Education is freedom." In this sense, full scholarships to needy 

student body, interested in expanding their knowledge with deep studies, 

doing research and internship; enable them to achieve the same level of other 

students, with better opportunities in life. It will provide equality among 

students seeking full employment and social development, thus increasing the 

prospects of a democratic access to higher education and the student 

permanence at university. Only with this kind of public policies, directed to 

this population, we can achieve a better country, more equal and with a greater 

number of people well-formed, with wisdom and conscience to actively 

participate in political life. 

  

  

Keywords: Full Scholarship - Higher Education - Education - Affirmative 

Action 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa demonstra a importância de termos políticas públicas 

voltadas para a área da educação superior com Bolsas de Estudo Integrais, para o 

alunado de baixa renda que demonstre interesse em desenvolver, com dedicação 

integral, projetos de pesquisas em estudos de diversas áreas. 

Objetivamos ressaltar que, com a Educação Superior, as pessoas adquirem 

melhores oportunidades no mercado de trabalho, uma exigência do mundo 

moderno; no entanto; - é fator primordial destacarmos - muitos alunos desistem 

dessa educação por problemas financeiros, não só devido às mensalidades das 

Universidades, mas também por suas despesas pessoais. Tais alunos possuem 

condições financeiras diferentes do alunado que advém de famílias mais 

abastadas. 

O tema é amplo, pois implica abordagens variadas; por isso, houve a 

necessidade de delimitá-lo, para melhor explanação e abordagem dentro da 

Constituição Federal, com relevância à Educação Superior como princípio 

fundamental da pessoa humana. 

Este trabalho foi dividido em 5 capítulos, para uma melhor análise e, 

posteriormente, organizados para subsidiarem a conclusão. 

Para tanto, no Capítulo 1, inicia-se a análise da Educação grega e romana, 

com ênfase em alguns períodos que influenciaram na pesquisa. Passa-se a analisar 

a Educação como disciplina do conhecimento, sob a relevante influência de 

Immanuel Kant. Em seguida, estuda-se a Educação como direitos sociais dos 

cidadãos. 
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O Capítulo 2 analisa o Direito à Educação com ênfase no artigo 205 da 

Constituição Federal junto com o princípio da necessidade e dignidade da pessoa 

humana, seguindo-se com a abordagem do direito fundamental à educação. 

O Capítulo 3 destina-se ao estudo do Ensino Médio e os Problemas no 

Ensino Superior, historicamente considerados como um ciclo vicioso e 

problemático para o desenvolvimento e crescimento educacional do Estado, 

ressaltando a necessidade de existir um Sistema de Bolsas Integrais para o Ensino 

Médio junto com uma dedicação aos estudos. 

O Capítulo 4 aborda os Princípios Constitucionais da Educação, e, para 

isso, estudamos a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 

junto com a liberdade de aprender, ensinar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber, para que os alunos não sejam apenas repetidores daquilo que lhes foi 

passado e sim questionadores e pesquisadores, para que possam se transformar 

em pessoas cônscias, com um desenvolvimento de conhecimento libertário. Isso 

possibilitará, inclusive a valorização do profissional de ensino, por meio do qual 

se vislumbra a possibilidade de transformação do Estado no qual vivemos, sem 

deixar de mencionar a garantia de qualidade professor/aluno, uma vez que o 

Estado deve garantir a prestação de serviços de qualidade; portanto, os professores 

devem ter qualidade na prestação dos seus trabalhos, assim como os alunos, 

futuros profissionais, deverão obter uma qualificação profissional. 

A exigência do acesso à educação superior, com bolsas de estudo integrais, 

é objeto do Capítulo 5. O direito à educação e a condição social do alunado faz 

com que nos deparemos com a questão econômico-financeira do Estado o qual 

alega que, por circunstâncias alheias às suas forças e imprevisíveis, variações no 

mercado nacional e internacional fogem ao seu próprio controle. No entanto, esse 

quadro pode ser mudado com políticas públicas voltadas para um público carente 

de recursos financeiros, mas com potencial que precisa de estímulo, investimento 

e confiança para ser ampliado, o que lhe viabilizará um futuro profissional 
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promissor. Dessa forma, teremos um Estado melhor e, consequentemente, pessoas 

mais participativas na vida política. 

A conclusão permite-nos demonstrar a necessidade dos governantes 

colocarem em prática a proposta ora exposta para que possamos ter um 

desenvolvimento econômico-financeiro e político como verdadeiros Estados de 

Primeiro Mundo e não subdesenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO I – A EDUCAÇÃO 

 

 

“A arte da Educação é como a da Medicina: uma arte que 

não pode ser praticada sem “dons” especiais, mas que 

pressupõe conhecimentos exatos e experimentais, relativos 

aos seres humanos sobre os quais é exercida.” 

(Jean Piaget)1 

 

  

1.1 Apontamentos sobre a História da Educação 

 

“A sabedoria, então, deve ser, entre todas as formas de conhecimento, 

a mais perfeita. Daí segue que o homem sábio não apenas terá o 

conhecimento do que decorre dos primeiros princípios, como também 

terá uma concepção verdadeira a respeito desses próprios princípios. 

Portanto, a sabedoria deve ser uma combinação da razão intuitiva 

com o conhecimento científico – uma ciência das coisas mais 

elevadas, isto é, a excelência que lhe é própria.” 

(Aristóteles)2 

 

A história da educação na Antiguidade transmite-se à cultura moderna. O 

mundo mediterrâneo da Antiguidade teve, realmente, uma educação clássica, um 

sistema de educação coerente e determinado. No entanto, a escola antiga foi 

declinando com o passar das épocas, quase chegando a extinguir-se e, no Ocidente 

(em data que varia segundo as regiões), há um lapso das trevas da época bárbara 

                                                             
1 PIAGET, Jean. Para onde vai a educação? 8ª ed., Tradução Ivete Braga. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio 
Editora, 1984, p. 54. 

2 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3 ed. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Universidade de Brasília, 2001, p. 
130. 
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da alta Idade Média, um vácuo. Contudo, a pedagogia foi restabelecendo-se aos 

poucos, desde a Renascença carolíngia, à tradição interrompida. 

 A educação grega tinha como significado, conforme Monroe3 o 

desenvolvimento individual, pois acreditava-se mais nos indivíduos, e a liberdade 

da organização da sociedade grega sempre estimulava o desenvolvimento de 

todos os aspectos da personalidade, principalmente do valor individual das 

pessoas. A consequência disso não foi somente o progresso, mas o progresso 

social, pois ocorre daí o desenvolvimento de todos os aspectos das liberdades 

gregas. 

Com isso, os gregos chegam ao conceito de educação digna do homem 

livre, pois ela fez com que o homem livre fosse realmente digno de sua liberdade, 

fazendo uso dela da melhor maneira possível. Hoje, denominamo-la de educação 

liberal. Por meio dos gregos, houve o conceito de personalidade, somente teria 

personalidade aquele que tivesse a sua liberdade política no Estado. A eles deve-

se a ideia de que é por meio da educação que há a preparação da cidadania.  

Os gregos foram os primeiros a mencionar que o homem é um ser racional 

e, portanto, deveria lutar para viver de acordo com a razão. Como ensinou 

Sócrates, o dever de cada indivíduo era o de conhecer a si próprio. Ao determinar 

as coisas que nesta vida constituem a razão de viver, Aristóteles diz que o alvo da 

vida é a “vida feliz e bela”. Assim, segundo Paul Monroe4: 

 

... acrescentando a isto a grande contribuição, depois trazida para a 

civilização pela religião cristã, o ideal que hoje sustentamos para a 

nossa vida e para o nosso processo educativo é só pouco mais avançado. 

Em matéria de liberdade política, de liberdade e capacidade intelectual, 

de liberdade moral e conceito de vida, de apreciação estética e poder de 

                                                             
3 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1978. (atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 27. 

4 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. 
(atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 27. 
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realização, fizemos apenas uma grande modificação – a de substituir a 

expressão estética da personalidade pela realização material. Tal 

modificação não é uma bênção, nem um progresso a que não tenhamos 

de opor reservas.  

 

É claro que havia as limitações na realização de diversos ideais gregos, ou 

que eles conseguissem inteiro êxito na realização destes. Vamos encontrar vários 

exemplos a partir de Paul Monroe5:  

 

...o motivo ético; davam às mulheres posição pouco superior à que lhes 

era atribuída nas sociedades orientais; privilégios de personalidade para 

os homens livres e negados para 9/10 da população; sentimento de 

compaixão era pouco desenvolvido, como revela o costume de “expor” 

à morte crianças defeituosas. 

 

 

Ocorreram períodos da educação grega, conhecidos com a seguinte 

divisão: antigo e novo período, trazendo como ponto de divisão na Idade de 

Péricles ou meados do século V a. C. 

O antigo período grego é dividido em 1º Idade Homérica e 2º Período 

Histórico. 

Essa educação era voltada para um treino de atividades práticas e 

definidas, com pouco ou nenhum lugar para a instrução de caráter literário. Claro 

que os gregos estavam passando por um período de transição; da mais alta 

barbárie para a civilização, sendo assim acabava repetindo-se o período anterior. 

Havia um treino para a realização das necessidades domésticas, sendo as 

mais simples da vida dos gregos. Ao passar para os serviços públicos aí sim eram 

os deveres superiores da vida, já o treino recebia-se no Conselho, na guerra, 

                                                             
5 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. 
(atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 29. 
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expedição de conquista. Na realidade, o Conselho era o que mais se parecia com 

uma instituição educativa6. 

O potencial homérico era a semente da teoria do desenvolvimento da 

personalidade. Englobava o duplo ideal do homem de ação e de sabedoria. 

A educação homérica passou de um estágio de vida mais simples, como 

aprender a fazer os afazeres domésticos, para serviços superiores da vida pública, 

sem se descuidarem do desenvolvimento da personalidade7. 

A bravura dos homens, grandes guerreiros daquela época, era vista como 

uma virtude. No entanto, essa bravura deveria ser moderada pela reverência. O 

homem que não tivesse temor, assim como o homem que não tivesse pudor ou 

modéstia no trato com seus companheiros, ou que fosse desrespeitoso com os 

                                                             
6 Ibid., p 30. 
7 Segundo o HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; e FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa. Objetiva: Rio de Janeiro, 2009, p.1480. Personalidade: qualidade ou condição de 
ser uma pessoa. 2. conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa moral. 3. aspecto visível 
que compõe o carácter individual e moral de uma pessoa, segundo a percepção alheia. 4. característica ou 
conjunto de características que distingue uma pessoa, um grupo de pessoas, uma nação. 5. algo que reflete ou 
é análogo a uma distinta personalidade humana. 6. indivíduo notável por sua situação ou atividade social; 
celebridade. 7. PSIC conjunto dos aspectos psíquicos que, tomados como uma unidade, distinguem uma pessoa, 
esp. os que diretamente se relacionam com os valores sociais. P civil JUR estado de todo ser racional suscetível 
de direitos e obrigações assinalados na lei. 

Já em ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 1ª ed brasileira coordenada e revista por Alfredo al. Bosi; 
revisão da tradução de tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. – 6ª ed. Martins Fontes: São Paulo, 
2012. p. 882. Personalidade: (in. Personality; fr. Personnalité; al. Persönlichkeit; it. Personalità). 1. Condição ou 
modo de ser da pessoa. Neste sentido esse termo já foi usado por Tomás de Aquino (S. Th., I, q. 39, a.3, ad 4º) e 
é geralmente usado pelos filósofos (que muitas vezes o empregam como sinônimo de pessoa). 2. No significado 
técnico a psicologia contemporânea, P. é a organização que a pessoa imprime à multiplicidade de relações que 
a constituem. É neste sentido que Nietzsche falava de pessoa, observando que “alguns homens se compõem de 
várias pessoas, e a maioria não é pessoa. Onde predominarem as qualidades medianas importantes para que um 
tipo se perpetue, ser pessoa será luxo [...] trata-se de representantes ou de instrumentos de transmissão” (Wille 
Zur Macht, ed. 1901,§ 394. Estes conceitos de Nietzsche são semelhantes aos da psicologia contemporânea. H. 
J. Eysenck diz: “P. é a organização mais ou menos estável e duradoura do caráter, do temperamento, do intelecto 
e do físico de uma pessoa: organização que determina sua adaptação total ao ambiente. Caráter designa o  
sistema de comportamento conativo (vontade) mais ou menos estável e duradouro da pessoa. Temperamento 
designa seu sistema mais ou menos estável e duradouro de comportamento afetivo (emoção); intelecto, seu 
sistema mais ou menos estável e duradouro de comportamento cognitivo (inteligência); físico, seu sistema mais 
ou menos estável e duradouro de configuração corpórea e de dotação neuroendócrina” (The Structure of Human 
Personality, 1953, p.2). 
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deuses ou com os mais velhos seria acusado de ter falta de equilíbrio de suas 

ações. 

Os gregos eram muito mais sensíveis que qualquer outro povo. Mostravam 

seus dons por meio da música, da escultura, na arquitetura e na literatura; eles 

usavam a proporção das medidas das coisas, por exemplo, para os sofrimentos 

físicos, existia uma repugnância aos extremos e excessos. 

O Conselho seria ocupado por homens virtuosos que fariam bons 

julgamentos práticos com respeito ao seu próprio bem-estar material e ao inteiro 

serviço da comunidade. 

Somente por meio do domínio das paixões e dos desejos, chegariam ao 

fim de um bom julgamento, utilizando a razão, a temperança, do homem de 

sabedoria; até obter um equilíbrio ou harmonia de pensamentos que 

correspondesse ao equilíbrio de ação, exigido pelo ideal de reverência.8  

Já na antiga educação do período histórico, seu caráter organizacional 

visava à criação da cidade-estado. Instituição esta que se originou da tribo e do 

Conselho. Isso no período homérico. 

Segundo Paul Monroe9: 

 

 

A honra de pertencer à cidade-estado foi primeiramente limitada aos 

membros das famílias tradicionais dominantes da tribo que, na fase 

aristotelina, eram as únicas que possuíam “riqueza e valor antigos”. 

Esse privilégio envolvia, porém, muitos deveres. 

Como chefe de família, o cidadão grego tinha de cumprir os deveres de 

marido, pai, sacerdote, senhor de escravos. Como membro da 

comunidade da cidade, ele acrescentava a esses os deveres relativos à 

propriedade, à comuna e à família, e os deveres elementares de governo; 

como membro de uma confraria, acrescentava também os deveres de 

                                                             
8 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1978. (atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 31. 
9 Id., Ibid., p. 32. 
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caráter religioso; como membro de uma tribo, os deveres de caráter 

militar e político. Com a formação da cidade-estado, ele adicionava um 

amplo grupo de obrigações administrativas e judiciárias e certas outras 

de um caráter totalmente novo.  

 

 

Desenvolveu-se principalmente entre os gregos jônios, um ideal de valor, 

ou nobreza, que na realidade era uma espécie de aprofundamento espiritual que 

não existia antes. Esse ideal dependia exclusivamente do esforço do indivíduo que 

lhe possibilitava uma mudança de classe social, o que, anteriormente, não era 

admitido. Poderia mudar de classe social aquele que tivesse demonstrado um 

cultivo pelos interesses das belas artes, da ciência e da filosofia. A nobreza torna-

se valor, ou virtude, tanto no sentido espiritual quanto no material. A riqueza e os 

valores tradicionais que eram propriedade e nascimento são considerados tanto 

quanto os que dispõem de formas mais espiritualizadas de riqueza e valor. 

A cidade-estado se manteve à custa da superioridade estabelecida pelo o 

alcance de todos os cidadãos, do interesse de produzir esse valor que se tornou o 

objetivo supremo da educação10. 

Já a educação espartana revela a antiga educação grega. Infelizmente não 

se aplicou nenhum ideal de ação e de sabedoria; na realidade, a única alteração 

que ocorreu foi para piorar o sistema existente. 

Na visão de Paul Monroe11: 

 

 

O domínio completo do Estado sobre o indivíduo, assegurado por um 

sistema de leis que fornecia ao mesmo tempo a base de seu 

procedimento educacional e a contextura estrutural de sua sociedade, é 

explicado pelo meio e situação histórica peculiares à nação 

lacedemônia. Os gregos dórios, incluindo os cretenses e espartanos, que 

representavam a mais primitiva forma de cultura grega no período 

                                                             
10 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1978. (atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 33. 
11 Id. ibid. 
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histórico, conquistaram a mais primitiva forma de cultura grega no 

período histórico, conquistaram, no período homérico, ramo primitivo 

de helênicos, os quais se achavam naquela época no estádio primitivo 

de cultura. 

 

Adotou-se a Constituição de Licurgo que trazia a forma mais perfeita de 

Estado socialista com o mais extremado controle governamental da educação, 

principalmente, em várias instituições sociais. Na realidade, a sociedade espartana 

inteira se transformou numa escola, onde todo membro adulto tinha a obrigação 

de participar da educação da juventude como um importante dever de cidadania. 

Realmente, o grande objetivo da educação espartana era dar a cada 

indivíduo o máximo de perfeição física, coragem e hábito de obediência completa 

às leis e consequentemente ao seu superior hierárquico, pois estava sendo formado 

um soldado ideal, para ser insuperável em bravura. 

Os espartanos não possuíam o ideal da “vida bela e feliz” dos atenienses, 

havia uma ausência de modos delicados, de sensibilidade, especialmente para as 

amenidades da vida, ou seja, no seu aspecto cultural. Faltava o sentimento de 

simpatia, camaradagem que era notório aos atenienses. 

Já na organização da educação espartana, os meninos ficavam até aos sete 

(07) anos sob os cuidados das mães, a partir desse momento eram retirados de 

seus lares e colocados aos cuidados dos auxiliares do pedônomo. Estes cuidavam 

do menino em casernas públicas, custeadas pelo Estado12. 

Os meninos acima de doze (12) anos que tivessem maior destaque frente 

aos demais seriam transformados em companheiros favoritos dos adultos. Mesmo 

assim, em toda parte teriam pessoas para observá-los, ensiná-los, corrigi-los e 

instruí-los e até mesmo castigá-los. 

                                                             
12 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. 
(atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 35. 
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De 18 a 20 anos o jovem era classificado ireno13 e dedicava-se ao estudo 

das armas e das manobras militares com maior seriedade. Dos 20 aos 30 anos o 

treino era como se vivessem em uma constante guerra. 

O conteúdo da educação espartana era pouco intelectual e estético; era 

predominantemente física e moral.  

Havia uma disposição muito grande para a ginástica, no entanto os 

espartanos não possuíam ginásios, nem mesmo uma educação de caráter 

profissional. Na verdade, buscavam transformar em soldados perspicazes, 

cautelosos, com autodomínios, sem medo, sem piedades, que houvessem 

experimentado todos os tipos de fadigas, que fossem extremamente obedientes 

aos comandos, e respeitador das autoridades, fossem totalmente destemidos da 

morte. 

Em relação a moral os espartanos eram educados para responder direta e 

afirmativamente à pergunta “Pode a moralidade ser ensinada?”. Um dos meios 

buscado para isso era fazer todos os jogos, treinos ao ar livre, toda a educação era 

pública. Por isso, necessitavam da aprovação ou reprovação dos mais velhos por 

trazer uma fonte constante de disciplina. 

Plutarco, descreve o primeiro costume14: 

 

 

O ireno, repousando depois da ceia, costumava ordenar que alguns 

meninos cantassem uma canção; a outro ele fazia perguntas que 

requeriam respostas judiciosas, por exemplo: “Quem era o melhor 

homem na cidade?” ou “que pensava ele de uma tal ação?”. Isto 

acostumava-os desde a infância a julgar as virtudes e a participar dos 

negócios de seus concidadãos. Porque se a um deles fosse perguntado: 

“Quem é um bom cidadão ou que é infame?” e hesitasse na resposta, 

era considerado menino vagaroso e de uma alma que não aspiraria à 

                                                             
13 O ireno (em grego: irén) era o jovem espartano que já tinha direito a falar nas assembleias. Chefiava os 
adolescentes espartanos, nos exercícios de ginástica e de preparação militar. 
14 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1978. (atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 38. 
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honra. A resposta devia ser dada baseada em razões e com uma prova 

concebida em poucas palavras. Aquele que errasse, segundo o método 

de punição, tinha seu polegar mordido pelo ireno. Os velhos e 

magistrados muitas vezes frequentavam essas pequenas provas para ver 

se o ireno exercia sua autoridade de um modo racional e correto. Era-

lhe permitido, na verdade, infligir penalidades; mas, quando os meninos 

dispersavam, ele mesmo tinha de ser castigado se os havia punido com 

demasiada severidade ou com excessiva brandura. 

 

 

Na verdade, havia sempre uma inspiração na relação entre mestre e pupilo. 

O professor e o aluno não estavam unidos por nenhum laço econômico, mas pelos 

laços de amizade e afeto. Como sendo isso uma forma de camaradagem, de 

reciprocidade mútua, geralmente fora das horas de treinos ginástico e regular, o 

menino recebia educação sobre justiça, honra e patriotismo, espírito de sacrifício, 

domínio de si mesmo e honestidade. Diferentemente de qualquer outro povo 

antigo, os espartanos davam às mulheres praticamente a mesma espécie de 

educação que aos homens, essa ação não havia nenhum fim elevado, era apenas 

para preparar mães de guerreiros. 

Em Atenas, durante o antigo período grego, a educação tinha pouco de 

comum com a de Esparta. A organização da educação ateniense trazia que um 

cidadão devia guiar sua vida pela razão, que fosse prudente e judicioso no 

cumprimento dos múltiplos deveres públicos exigidos pelo Estado. A família 

deveria ser preservada e era responsável em desenvolver e formar a personalidade 

da criança, sobre aquela era colocado o encargo da responsabilidade da educação. 

As escolas eram particulares, e o Estado ministrava diretamente só parte da 

educação, entre 16 e 20 anos de idade. Essa educação era quase totalmente física 

e voltada para o preparo do serviço militar. 

A educação da criança durante os primeiros sete anos ficava a cargo da 

família. A criança ateniense era frequentemente entregue às amas e escravos, 

diferentemente das mães espartanas que cuidavam do treino físico e moral das 
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suas crianças. A vida escolar começava mais ou menos aos sete anos para as 

crianças das famílias gregas livres. 

A partir do momento que as crianças atenienses deixavam os cuidados de 

suas amas, passava para o zelo de um pedagogo. Aos 16 anos, ficava livre dos 

cuidados do pedagogo e passava a receber os treinos nos ginásios. A partir desse 

momento passava livremente a ter contato com outros jovens de sua idade e com 

adultos. 

Do momento em que completasse dois anos de treino preparatório, e, se 

demonstrasse possuir as exigências físicas e morais da cidadania, era o 

adolescente incluído na lista de cidadãos livres. 

Os gregos davam uma importância muito grande à ginástica que 

compreendia sucessivamente, salto, corrida, lançamento do disco, do dardo e luta. 

A luta desenvolveu-se no boxe com as palmas das mãos abertas. Também não 

deixavam de lado a música que compreendia uma segunda parte do currículo 

grego. “Ginástica para o corpo e música para a alma” era o conceito de educação.  

Ao pensarmos na leitura e na escrita, observamos que foram introduzidas 

nas escolas por volta do ano 600 a. C., mas, muito antes disso, os poemas 

homéricos eram ensinados oralmente e passados de geração em geração15. 

A antiga educação grega atingiu, durante o século V a. C., um período 

brilhante de realizações pessoais e de progresso nacional, jamais superados na 

história. A culminância desse período foi o século de Péricles, quando a 

civilização grega atingiu seu mais alto nível. A vida, nesse período, exigia mais 

do indivíduo e oferecia maiores oportunidades para a obra pessoal. Com isso, 

exigiu-se uma nova educação grega. 

                                                             
15 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1978. (atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 47. 
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Na visão de Henri-Irénée Marrou16: 

A educação grega torna-se eminentemente cerebral: já não dá mais 

realce ao elemento esportivo. Não que este haja desaparecido: subsiste 

e subsistirá ainda durante séculos, mas começa já a obliterar-se; passa 

para o segundo plano. Esta mudança de valores educativos é tanto mais 

evidente quanto a evolução do ensino intelectual, no sentido de um 

tecnicismo crescente, se sobrepôs a uma evolução análoga do esporte 

atlético, o qual, por sua vez, ampliou ainda mais essa distância. Somente 

na área de campeões altamente especializados para competições.  

 

 

Como há problemas na educação moderna, também ocorreram problemas 

em relação aos teóricos na Grécia. Consiste o problema em formular um ideal 

educativo que satisfaça às finalidades institucionais e ao bem coletivo e, ao 

mesmo tempo, facilite ou promova o completo desenvolvimento da 

personalidade; organizar um sistema de educação capaz de tornar esse objetivo 

realizável por todos, e elaborar métodos apropriados de instrução e treinamento17. 

 Com os problemas da educação antiga, os novos filósofos da educação 

declararam inadequados os ideais e o processo da velha educação grega. 

Uma reformulação do ideal educacional ocorreu com Sócrates e Platão 

com o traço que unia o interesse individual e o bem-estar social e constitui, desse 

modo, a finalidade da educação: o conhecimento. 

Nesse sentido, Monroe relata que18: 

 

 

A felicidade é o resultado de tal atividade, de tal funcionamento de 

ideias, na vida social. Por conseguinte, a suprema excelência do 

homem, o seu bem, consiste no funcionamento em sua vida social das 

ideias ou princípios de conduta e validez universal. Apresenta assim, 

                                                             
16 MARROU, Henri-Irénée. História da educação na antiguidade. Trad. Mário Leônidas Casanova. São Paulo: 
Editora Herder, 1966, p. 101 . 
17 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1978. (atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 58. 
18Id., ibid., p. 67. 
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Aristóteles, a mais perfeita solução conseguida pelos gregos, do 

problema da vida e do problema da finalidade da educação. 

 

  

Somente dois mil anos depois, é que a educação voltaria a ser considerada 

novamente uma função e competência do Estado, como sendo uma parte da 

política. 

Já na educação romana, observamos que os romanos tinham uma 

mentalidade inteiramente prática, cujo mérito foi chegar a resultados concretos, 

buscando utilizar os meios para chegarem a seus fins estabelecidos. Tratava-se de 

homens que não encontravam satisfação em atingir estados subjetivos para seu 

bel-prazer – quer fosse um estado de felicidade, ou uma vida de contemplação, ou 

de deleite estético, ou de atividade intelectual. A caracterização da índole romana 

era a luta por algum objetivo externo; a realização de algum propósito concreto 

exterior à própria vida mental, externado para a realidade. Lutavam, segundo Paul 

Monroe, bravamente para conseguir sucesso patrimonial para os seus 

companheiros, pois estavam seguros de uma mesma reciprocidade19.  

Segundo Paul Monroe20: 

 

Coube aos gregos definir aquilo que em todas as idades foi julgado 

como o supremo bem da vida terrena; o prazer estético, o poder 

intelectual, a personalidade moral, a liberdade política e este tesouro 

social que chamamos cultura. Coube aos romanos uma missão mais 

prática: a de fornecer os meios, as instituições para a realização desses 

ideais. Daí terem sido sempre considerados como um povo utilitário. 

 Sendo assim, os romanos julgavam tudo pelo critério da utilidade ou da 

eficácia. Essa era a questão por que os romanos consideravam os gregos como um 

                                                             

19 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. 
(atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 77. 

20Id., ibid.   
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povo visionário e ineficiente, enquanto os gregos consideravam os romanos como 

bárbaros sórdidos, com força de caráter e valor militar, mas incapazes de apreciar 

os valores superiores da vida. 

O ideal de educação dos romanos advinha da concepção de direitos e 

deveres. Na verdade, os direitos dos cidadãos romanos eram cinco e todos 

definidos em lei: o direito do pai sobre os filhos (pátria potestas); o direito do 

marido sobre a esposa (manus); o direito do senhor sobre os escravos (potestas 

dominica); o direito de um homem livre sobre um outro que a lei lhe dava por 

contrato ou por condenação judiciária (manus capere); o direito sobre a 

propriedade (dominium). O homem livre tinha esses direitos por nascimento; 

depois dos primeiros séculos, tais direitos poderiam ser adquiridos por 

naturalização, adoção ou por concessão da cidadania.21  

Os pais romanos tinham o dever de transmitir uma educação desde a mais 

tenra infância, ficando apenas uma pequena parte da educação a ser ministrada 

nas escolas. A casa paterna é que ficava encarregada de ministrar uma educação 

definida, de caráter positivo e de grande valor. O lar era o centro da educação e, 

sobretudo, da formação do caráter moral; as escolas, por sua vez, exerciam uma 

função secundária de educação. 

 

Por volta dos dezesseis anos, a educação familiar terminava. Uma 

cerimônia solenizava esta fase: o adolescente abandonava sua toga 

bordada de púrpura e as outras insígnias da infância para vestir a toga 

viril. Incluía-se doravante entre os cidadãos; sua formação, entretanto, 

não estava concluída: antes de iniciar seu serviço militar, consagrava 

normalmente um ano ao “aprendizado da vida pública” (tirocinium 

fori).22 

                                                             
21 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1978. (atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 78. 
22 MARROU, Henri-Irénée. História da educação na antiguidade. Trad. Mário Leônidas Casanova. São Paulo: 
Editora Herder, 1966, p.363-364 . 
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O herói romano, na realidade, era o próprio homem de Roma em 

circunstâncias difíceis, por sua coragem ou sabedoria, que salvou a pátria em 

perigo. O interesse da pátria deve ser a norma suprema do valor e da virtude. 

Na verdade, a característica fundamental do método da educação romana 

era a imitação. Enquanto os gregos acentuavam o caráter assimilador da alma e 

disso buscavam resultados educativos, criando um ambiente de valor cultural por 

meio de trabalhos públicos de arte, cerimoniais religiosos, representações 

dramáticas e uma vida livre e franca na praça pública, os romanos acentuavam o 

caráter imitativo da alma e daí buscarem, sobretudo, resultados educativos, 

colocando diante do jovem o caráter concreto a ser imitado. O jovem romano tinha 

de tornar-se piedoso, grave, respeitoso, corajoso, varonil, prudente, honesto pela 

imitação direta de seu pai e dos antigos romanos, cujo heroísmo de caráter 

merecera ser consagrado nas lendas e histórias do país, sem é claro, deixar de ser 

o homem real que andava pelas ruas de Roma, e se reunia no Forum.23 

Compreende-se em duas grandes divisões a história da educação romana: 

uma, em que os seus ideais e práticas eram puramente romanos; a outra, em que 

dominada pela influência grega, a educação adquiriu um caráter cosmopolita. 

Graças ao caráter mais estável dos romanos, essa modificação ocorreu mais 

lentamente do que correspondeu na Grécia e não afetou tão radicalmente as 

massas, o povo. Essa influência fica demonstrada na obra que Cícero publicou 

Sobre a Oratória, pois este recebeu educação grega e juntamente a esta, 

transformou-se em um grande orador. 

A Lei das Doze Tábuas eram leis fundamentais da República, adotadas em 

451 e 450 a.C., permaneceram como base da educação romana por quase 1.000 

anos. Na realidade essas leis lembravam as de Licurgo pelos seus objetivos, 

embora não se referissem à educação, mas à autoridade paterna, os direitos de 

                                                             
23 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1978. (atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 80-81. 
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propriedade, aos serviços religiosos, às obrigações políticas e militares e assuntos 

semelhantes. Em sentido mais amplo, elas constituíam o arcabouço da sociedade 

romana e encarnavam os ideais de vida que davam à educação fins concretos24. 

Na educação romana, as artes de ler, escrever e contar eram ministradas 

nas escolas elementares de forma rudimentar. Os ensinamentos eram feitos de 

forma lúdica, como uma espécie de jogo, de divertimento. Isso para demonstrar 

que essas escolas tinham apenas o caráter suplementar e não essencial para a 

verdadeira educação do jovem romano. Essas escolas eram particulares e 

funcionavam em casas particulares ou em locais não frequentados de ruas e praças 

ou no pórtico de um templo ou até mesmo em um edifício público. 

Durante o último período imperial, a vida pública tornou-se característica 

dos membros da classe senatorial. A instrução retórica começava aos 15 anos de 

idade, nesse momento o menino deixava a toga e se vestia de adulto. 

A educação superior romana voltava-se novamente a imitar a Grécia. Suas 

primeiras bibliotecas foram adquiridas por meio de pilhagem dos gregos, assim 

como os melhores mestres foram transformados em escravos ou refugiados da 

Grécia frente à conquista romana. 

Segundo Paul Monroe25: 

 

 

Esses ideais de cultura cercearam todo o progresso. Se a educação 

romana helenizada possuía as tendências liberais peculiares aos gregos, 

já há muito as perdera. Os méritos práticos da educação romana tinham 

desaparecido quase por completo. Até o fim do VI século, estas escolas 

existiam em toda parte das províncias da Europa e pronunciaram à 

Igreja primitiva, nestas regiões, uma instrução formal de cultura da 

sociedade pagã. Em partes da Itália, algumas dessas escolas é verdade 

que sobreviveram na Idade Média modificadas pela influência 

eclesiástica. Na Gália, onde os godos aceitaram a cultura romana, elas 

perduraram até os fins do VII século. Mas, com a vinda dos francos e a 

                                                             
24 MONROE, Paul. História da educação. Trad. Idel Becker. 13ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1978. (atualidades pedagógicas. Vol. 34). p. 82-83. 
25Id., Ibid., . p. 92. 
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expansão do monarquismo, as poucas escolas sobreviventes forma 

substituídas pelas escolas das ordens monásticas. 

 

 

É notório o desaparecimento do estudo da filosofia de todas as escolas e 

com isso não se encontravam adeptos senão entre os cultos e, mesmo assim, para 

uma ostentação de saber. Ficou bem claro que após todo esse declínio educacional 

romano, os trabalhos nas escolas eram os mais artificiais e ineficientes possíveis. 

 

1.2 A Educação como disciplina do Conhecimento 

 

 
“O perigo do pensamento pleno de desejo ou do preconceito pessoal 

é, particularmente, grande relativamente às crenças sobre as 

condições sociais, em parte porque nossas emoções concentram-se 

nos assuntos de nossos semelhantes em maior grau do que na 

natureza, e em parte porque a oportunidade para o conhecimento 

exato e a investigação efetiva é muito maior no âmbito social do que 

no âmbito da natureza.” 

(Alf Ross)26 

 

O dicionário da Língua Portuguesa Houaiss27 explica muito bem a palavra 

conhecimento: 

Conhecimento: é o ato ou efeito de conhecer. Ato de perceber ou 

compreender por meio da razão e/ou da experiência. Fato o condição de 

estar ciente ou consciente de algo; ciência, informação, notícia. 

Somatório do que se conhece; conjunto das informações e princípios 

armazenados pela humanidade. Erudição, cultura, instrução.  

 

                                                             

26 ROSS, Alf. Direito e justiça. 2ªed. Tradução e notas de Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2007, P. 350. 

27 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; e FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Objetiva: Rio de Janeiro, 2009, p. 524. 
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Para discorrermos sobre conhecimento, precisamos nos pautar nos 

seguintes pensamentos: somente com a educação poderemos trilhar os caminhos 

do conhecimento; a educação irá proporcionar aos seres humanos a formar 

raciocínios lógicos, articular e organizar pensamentos para somente aí expressar 

na forma verbal ou escrita o seu saber. 

Segundo Edgar Morin28,  

 

 

Para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e 

conhecer os problemas do mundo, é necessária a reforma do 

pensamento. Entretanto, esta reforma é paradigmática e, não, 

programática: é a questão fundamental da educação, já que se refere à 

nossa aptidão para organizar o conhecimento. 

 

 

Há uma necessidade muito grande dos seres humanos, junto com um 

processo educacional, fazer a mudança, a reforma dos pensamentos. Com isso, a 

humanidade passaria a ter uma organização melhor dos seus conhecimentos. 

Conhecimentos estes que são postos à disposição das pessoas por intermédio da 

educação. No entanto, existem algumas barreiras ainda para serem transponíveis. 

Nesse sentido, o conhecimento precisa ser compartilhado com o próximo, 

não se pode ter um monopólio do conhecimento, com pensamentos egoísticos, 

voltados para si mesmo. Com, isso, evita-se a vaidade do seu ego. 

Somente poderemos vislumbrar um futuro melhor, promissor quando um 

povo é provido de educação, em todos os sentidos. 

                                                             
28 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Trad. Catarina Eleonora F. da Silva e 
Jeanne Sawaya, 11ª ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2006. p. 35. 
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No pensamento de Paul Ricoeur29,  

 

 

Se levarmos até as últimas consequências essa ideia da indeterminação 

do futuro no passado, atingiremos a ideia, mais importante ainda, das 

promessas não cumpridas do passado. Os homens de outrora não tinham 

somente um vívido presente e um horizonte de incerteza quanto ao 

futuro. Eles tinham também opções abertas, projetos, temores, 

expectativas, sonhos. 

 

 

E com toda a certeza eram sonhos de vidas melhores, de sucessos por meio 

da educação e, consequentemente, atingindo um nível universitário de alta 

qualidade. 

Com o conhecimento, transpomos barreiras que outrora pensávamos ser 

impossível de fazê-lo, pois o conhecimento é esclarecedor, o conhecimento traz a 

luz do mundo, o conhecimento traz a luz da sabedoria, o conhecimento retira-nos 

da ignorância e do desconhecido, retira-nos da escuridão do não saber. 

A liberdade de qualquer tipo de opressão vem com a educação, com a 

instrução. Um povo livre da ignorância é um povo que se torna politicamente 

organizado e passa a ter interesse na vida em sociedade, tem interesse em discutir 

sobre política sem ter que usar daquele clichê “eu não gosto de política”, o que, 

na realidade, significa que ele não sabe sobre política, não entende o que é politica. 

Sendo assim, não conseguirá exercer a sua plena cidadania. 

A plena cidadania vem com o exercício verdadeiro, pleno da vida em 

sociedade. Tendo um interesse maior sobre o que acontece com o seu Estado seja 

politica ou economicamente. 

                                                             

29 RICOEUR, Paul. O passado tinha um futuro In: MORAN, Edgar.  A religação dos saberes: o desafio do século 
XXI. Trad. Flávia Nascimento. 8ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 377. 
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Na visão da Márcia Alvarenga de Oliveira Sobrane30: 

 

 

A educação extrapola o desenvolvimento meramente intelectual, posto 

tratar-se de um processo que deve envolver o desenvolvimento integral 

da personalidade do homem, abrangendo os planos físico, moral, social, 

estético, cívico, profissional, político e econômico. 

 

 

Maria Garcia31 traz um belo e completo conceito de educação: “É um 

processo contínuo de informação e de formação física e psíquica do ser humano 

para uma existência e coexistência: o individual que, ao mesmo tempo, é social”. 

 

Trata-se do aprimoramento individual junto com conquistas particulares; 

e do aprimoramento social para conquistas coletivas, para, dessa forma, viver bem 

em sociedade. 

Ainda ressalta Márcia Alvarenga de Oliveira Sobrane32: 

 

 

Pelo processo educacional, deve-se munir o indivíduo de instrumentos 

básicos ao alcance do conhecimento, possibilitando-lhe desenvolver 

aptidões, interesses, opiniões e senso crítico, indispensáveis à formação 

de sua identidade e liberdade de escolha e direcionamento, pressupostos 

a uma participação ativa num processo democrático. 

 

 

                                                             
30 SOBRANE, Márcia Alvarenga de Oliveira. Constituição e cidadania: ensino fundamental e educação política do 
cidadão. Tese de doutorado - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Defesa apresentada em 21 mar. 
2014 p. 19. 
31 GARCIA, Maria. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Cadernos de Direito Constitucional e 
Ciência Política. São Paulo, n. 23, p. 59, 1998. 
32 SOBRANE, Márcia Alvarenga de Oliveira. Constituição e cidadania: ensino fundamental e educação política 
do cidadão. Tese de doutorado - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Defesa apresentada em 21 mar. 
2014 p. 20. 
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Somente com um processo educacional, o ser humano alcançará todos os 

seus objetivos individuais e, consequentemente, atingirá os mais altos níveis de 

formação educacional superior.  

A sociedade exige que as pessoas tenham conhecimento e, também, exige 

que esses conhecimentos sejam comprovados por certificados, diplomas. Quanto 

maior for o conhecimento, maior será o nível educacional atingido e maiores serão 

as possibilidades no mercado de trabalho.  

 

1.3 A contribuição do pensamento de Immanuel Kant para a Educação 

 

“O que o estudo da natureza e do homem nos ensina, portanto, e por 

outro lado de modo suficiente, poderia ainda aqui se confirmar 

pertinente, ou seja, que a sabedoria impenetrável, por meio da qual 

existimos, não é menos digna de veneração por aquilo que nos negou 

do que pelo que nos concedeu.” 

(Immanuel Kant)33 

 

Immanuel Kant nos mostra uma ideia de educando e educador, pois nos 

relata alguns acontecimentos do desenvolvimento intelectual e pedagógico do ser 

humano e do seu próprio desenvolvimento como educador, por meio das suas 

experiências, como um teórico sensível com a formação humana, especialmente 

com os problemas educacionais da sua época que podem ser aplicados 

tranquilamente nos dias de hoje. 

Para Kant34, a educação é o “cuidado da infância (a conservação, o tato), 

a disciplina e a instrução como formação”. Por isso, podemos dizer que Kant, 

como futuro educador, nasceu, certamente, do fato de ter tido um bom professor 

em sua formação universitária, com domínio científico e destreza pedagógica. 

                                                             
33 KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Trad. Antonio Carlos Braga. São Paulo: Escala, 2006, p. 174. 
34 KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia. Tradução de Francisco Cock Fontanella. Piracicaba: Editora Unimep.1996. 
p. 11. 
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Conforme Cláudio Almir Dalbosco35:  

 

 

Pela destreza e pelo tato pedagógico, o Professor deve ter mostrado a 

Kant, na prática pedagógica da relação educador-educando, o aspecto 

prazeroso e altamente dignificante relacionado à atividade docente 

(pedagógica), isto é, à formação de novas gerações. Estavam laçadas aí, 

em germe, as motivações para que Kant se tornasse, mais tarde, não só 

um grande pesquisador, mas também um educador respeitado e 

admirado por seus alunos e pela comunidade acadêmica alemã. 

 

 

 

Ao analisarmos o pensamento de Kant (1724-1804) sob o prisma 

educacional, deparamos de início com uma série de dificuldades, pelas seguintes 

razões: primeiro, porque em sua doutrina, a educação não foi objeto central de 

suas preocupações intelectuais; segundo, porque suas ideias relativas ao assunto 

não foram divulgadas por ele, mas por seu aluno Friedrich Theodor Rink, com 

sua autorização, em 1803. 

Contudo, embora sua postura pedagógica não esteja enquadrada na 

estrutura sistemática de seu pensamento filosófico, não podemos compreender 

aquela sem fazer referência a este. Portanto, necessário se faz apresentar algumas 

linhas básicas do pensamento kantiano para entendermos o porquê de sua filosofia 

ter exercido muita influência na pedagogia contemporânea, principalmente na 

questão da educação moral.36 

Segundo Giorgio Del Vecchio37, Kant escreveu, entre outras, duas obras 

de extrema importância, denominadas “Crítica da Razão Teorética Pura”, em 

1781, na qual indaga as condições e limites do nosso conhecimento, as suas 

                                                             
35 DALBOSCO, Cláudio Almir. Kant e a educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. p.25. 
36 SÁNCHEZ, Juan Escámez.  Kant: in Filosofia de la educación. cit., Editorial Desclée de Brouwer, S.A., Spain, 1997, 

p.280.  

37 VECCHIO, Giorgio Del. Lições de filosofia do direito. Coimbra: Armenio Amado, 5.ed., 1979. p. 133. 
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possibilidades e o seu valor; e “Crítica da Razão Prática Pura”, em 1788, onde 

demonstra que o homem deve agir com a consciência do dever, de acordo com a 

lei moral que se encontra em seu interior. 

Ainda na primeira obra, Kant refuta o empirismo, explicando que o 

conhecimento não nos vem pelos sentidos, pela experiência (“a posteriori”), 

como afirmava Locke. Esta apenas diz o que é, mas não que deve necessariamente 

ser assim; por isso, não se pode falar em verdades gerais. Afirma que há um 

conhecimento anterior (“a priori”) à experiência, cuja verdade para nós é certa. 

As verdades, continua ele, não necessitam de experiências, pois são claras por si 

mesmas. Dá, então, o exemplo matemático de que 2+2 sempre serão quatro. Essa 

certeza da verdade absoluta nos é dada pelo espírito, órgão sempre em atividade, 

que transforma os fatos da experiência em ordenada unidade de pensamento. As 

mensagens que recebemos através da experiência, sofrem modificações quando 

as percebemos. Podemos notar que nem todas as sensações são de fato percebidas. 

“Existe um grande selecionador dentro de nós que capta as sensações, não de 

maneira automática, mas as seleciona da maneira com que o espírito deseja”.38 

Os sentidos do tato, olfato, sabor e som se reúnem e se agrupam em torno do 

objeto do conhecimento, transformando a sensação em percepção, não de maneira 

automática, mas determinados pelo fim que o espírito tem em mira. Há fatores 

dentro do homem que podem levá-lo a desafiar os mistérios do universo e a 

compreendê-los. 

Segundo Giorgio Del Vecchio39, tudo o que se encontra no mundo real 

passa pelo nosso pensamento, sofrendo modificações impostas por leis que regem 

nossas mentes. Assim, não se pode afirmar que existe uma realidade conhecida 

em si mesma. 

                                                             
38 WILL, Durant. História da filosofia, vol.1, Cia Editora Nacional; Trad. Monteiro Lobato. 1942, p.269. 
39 VECCHIO, Giorgio Del. Lições de filosofia do direito. Coimbra: Armenio Amado, 5.ed., 1979. p. 133. 
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Se Kant, na “Crítica da Razão Teorética Pura”, assevera ser impossível 

o conhecimento absoluto, na “Crítica da Razão Prática Pura” diz que no mundo 

prático temos um dado “a priori”, que para o homem possui um valor 

indiscutível. Aqui, se refere à moral, que, segundo ele, é algo transcendente ou 

sublime, que nos comanda de maneira absoluta. A lei moral nos ensina o que 

devemos ou não devemos fazer. É um imperativo categórico agindo em nossas 

mentes, assim formulado conforme Lamanna:40 

 

 

 Atua de tal modo que a máxima de teus atos possa valer como princípio 

de uma legislação universal. O dever para ele é a maior certeza que 

temos. ‘É o absoluto na nossa alma, superior a qualquer conhecimento 

dos fenômenos’. 

 

 

 

Kant ainda escreveu “O Tratado sobre a Pedagogia”, influenciado pela 

obra de Rousseau, “Emílio”, surgida, justamente, no momento em que se 

encontrava em crise intelectual, e despertou nele entusiasmo sem limites, por 

ressaltar o sentido da dignidade da natureza humana, não em razão da importância 

de uma inteligência brilhante ou de um saber incomensurável, mas em relação ao 

sentimento moral do ser humano, de sua vida interior. Nesse momento, segundo 

Lamanna, o filósofo confessou ser um tempo em que considerou “que somente a 

ciência podia consistir no orgulho da humanidade. Portanto, desprezava toda e 

qualquer pessoa ignorante. Rousseau me abriu os olhos: com ele aprendi a honrar 

os homens”.41 

                                                             
40 LAMANNA, E. Paolo. Historia de la filosofia III de Descartes a Kant. Buenos Aires: Libreria Hachette S.A., 1964. 
p.379. 
41 LAMANNA, E. Paolo. Historia de la filosofia III de Descartes a Kant. Buenos Aires: Libreria Hachette S.A., 1964. 
p.379. 
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No “Tratado sobre a Pedagogia”, expôs suas ideias sobre a educação, 

para quem, ela deve ser o caminho para a perfeição ideal da natureza humana. 

Entretanto, considera um dos problemas mais difíceis que pode ser proposto ao 

homem. Primeiro, porque é por meio dela que o homem passa do estado animal 

para o humano, alcançando sua autonomia intelectual e moral.42 Segundo, porque 

educar é a arte de estabelecer caminhos adequados para que o homem atinja a 

perfeição. Cada geração, impregnada de conhecimentos das gerações anteriores, 

deve reunir forças para avançar cada vez mais com o propósito de tornar as 

gerações futuras melhores e mais bem preparadas. A educação, portanto, deve ser 

adequada, baseada na experiência, que ele denomina de “física”, compreendendo 

não só a educação do corpo, mas também da alma, e uma educação “prática”, de 

modo que, futuramente, o homem se torne moral e prudente, elevando sua razão 

aos conceitos de dever, obedecendo às leis não por castigo, mas pelo imperativo 

da lei que existe em sua consciência.43 

Se para Kant, a moral é uma verdade absoluta, ou transcendental, a 

educação deve, segundo o “Tratado sobre a Pedagogia”, cultivar essa moral, 

despertá-la, para que o homem tome consciência de que ela deve estar presente 

em todos os atos de sua vida, em todo o seu desenvolvimento, em todos os seus 

quadrantes, em todo o seu ser e, por efeito, deixando raízes sobre o direito, que 

não subsiste sem a moral. 

Já em sua obra “Rumo à Paz Perpétua”, Kant procura demonstrar que a 

Razão deve promover o entendimento e a paz mundial, que também defende que 

uma república universal em que cada Estado pudesse esperar a sua segurança e os 

seus direitos, não do seu próprio poder ou do seu próprio juízo jurídico, mas 

apenas dessa grande sociedade das nações, duma força unida e da decisão da 

                                                             
42SANTOS, Teobaldo Miranda, Noções de filosofia da educação, vol.1, 4ª Ed. São Paulo: Cia Editora Nacional, 
p.96. 
43 SÁNCHEZ, Juan Escámez.  Kant: in Filosofia de la educación. cit., Editorial Desclée de Brouwer, S.A., Spain, 
1997, p.284. 
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vontade comum fundamentada em leis. A república universal em Kant constitui 

um princípio regulador, um imperativo categórico. O direito dos Estados é 

precário, sendo imprescindível uma união de Estados para a busca da paz 

universal. 

Um direito das gentes que levaria a uma liga de povos sem poder soberano, 

uma espécie de federação. Assim, em 1919, foi criada a Liga das Nações que foi 

substituída pela Organização das Nações Unidas – ONU em 1945. 

A Organização das Nações Unidas – ONU tem como objetivos contribuir 

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

comunicações. Seu objetivo principal é reduzir o analfabetismo no mundo. Para 

atingir esse fim a UNESCO (UNESCO – acrônimo de United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) financia a formação de 

professores, uma de suas atividades mais antigas é a criação de escolas em regiões 

de refugiados. 

Não é uma quimera a paz pelo direito, mas um problema a resolver com 

legislações justas e igualitárias a todos os povos, sendo também incluída nessas 

legislações uma educação universal, para a qual, no século XXI, encontramos 

alguns Estados que não possibilitam o verdadeiro acesso para os seus alunos. 

Ao pensarmos em milagres, para atingirmos um patamar louvável de 

alguns governos que muitas vezes deixam de agir de forma correta para colocarem 

a sua posição, devemos observar como Hannah Arendt44, em “Crises da 

República”, trabalha também a dignidade da política com o seguinte pensamento. 

 

 

 Se o sentido da política é a liberdade, então isso significa que nós, nesse 

espaço, e em nenhum outro, temos de fato o direito de ter a expectativa 

de milagres. Não porque acreditemos (religiosamente) em milagres, 

                                                             
44 ARENDT. Hannah. Crises da República. Trad. José Wolkmann, ver. Antenor Celestino de Souza. São Paulo: 
Perspectiva, 1973. p.122. 
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mas porque os homens, enquanto puderem agir, são aptos a realizar o 

improvável e o imprevisível, e realizam-no continuamente, quer saibam 

disso, quer não. A questão se a política ainda tem de algum modo um 

sentido remete-nos necessariamente de volta à questão do sentido da 

política; e isto ocorre exatamente quando ela termina em uma crença 

nos milagres – e em que outro lugar poderia terminar? 

 

 

Essa busca incessante pela política de qualidade deveria chegar até certo 

ponto, quando atingíssemos uma educação de alta qualidade para todos os povos, 

independentemente de raça, cor, cultura, tradição. 

Christian Thomasius45 demonstra em seus pensamentos que uma 

sociedade perfeita conseguiria atingir o cume dos Estados, que não 

necessitaríamos de uma República Universal, seria suficiente uma sociedade 

perfeita, realizando, assim, tudo o que o Estado deixa muitas vezes a desejar. 

A busca de uma sociedade equânime faz com que os nossos políticos 

pensem em políticas públicas que sejam realmente alcançáveis, não apenas no 

mundo das ideias e sim no mundo real. 

No que tange ao direito de igualdade dos cidadãos, cabe perguntarmos se 

a posição que o Estado concebe a uns sobre os outros deve fundar-se ou não no 

direito à isonomia, e a nossa resposta não poderá em hipótese alguma afetar um 

grau de legitimidade maior que possam perpetuar-se as diferenciações entre vários 

Estados, mundialmente falando. 

Quando Kant46 diz que “a melhor política é a honradez” e que “a honradez 

vale mais do que toda a política”, busca neste exato momento demonstrar que não 

                                                             
45 Christian Thomasius (1655-1728) “pensa em uma societas gentium (sub uno capite – uniões de pessoas) que 
não seria uma respublica universalis, mas uma societas aequalis que não teria imperium e seria uma imperfectior 
civitate, concebendo a existência de uma sociedade mais perfeita que os Estados, societa perfectior civitate 
(uniões de realeza), e distinguindo entre uma societas interplures respublicas confoederatas (ligas de estados 
(Staatenbünde), constituída apenas para um objeto definido (certae utilitatis gratia) de um systema civi-perpetua 
unio (...) indefinitae gratieae causa.” KANT, Immanuel, 1724-1804. Rumo à paz perpétua. Trad. Heloísa Sarzana 
Pugliesi. São Paulo: Ícone, 2010, p.08. 
46 KANT, Immanuel. Começo conjectural da história humana. Trad. Edmilson Menezes. São Paulo: Ed. UNESP, 
2010. p. 87. 
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podemos ficar iludidos com a política, devemos, sim, fazer com que todos 

consigam o melhor nível de educação, almejado por todas as sociedades, fazendo 

políticas públicas assistencialistas realistas e não apenas de quimeras. 

Ao trabalhar arduamente a teoria da moral47, o filósofo nos diferencia da 

vontade geral e da vontade de todos e, ao transportarmos para a educação, há a 

necessidade de ser uma vontade de toda a sociedade civil para que todos tenham 

acesso à educação de qualidade e imprescindível que seja isso em todos os 

âmbitos, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino universitário. 

Encerra-se com Kant todo um período considerado extraordinário para a 

filosofia, pois todo o pensamento filosófico do século XIX se concentrou nas suas 

especulações. 

 

1.4 Os direitos sociais do art. 6º da Constituição Federal e a Educação 

 

 

“Para a formação de uma sociedade civil há coisas que a natureza 

deve dar, outras que o legislador deve procurar.” 

(Aristóteles)48 

 

 

 

A Constituição Federal de 1988 é muito clara ao elencar os direitos 

sociais: 

                                                             
47 “Baseia-se ele na afirmação de que a natureza humana é tal que jamais o homem “quererá” dispor dos meios 
precisos para conseguir o propósito da paz perpétua (...) que a vontade individual de todos os homens seja 
favorável a uma constituição legal, segundo os princípios da liberdade; não basta a unidade “distributiva” da 
vontade de todos (...) a unidade “coletiva” da vontade geral; faz também falta que todos desejem esse estado, 
para que se institua uma unidade total da sociedade civil. Portanto, sobre as diferentes vontades particulares de 
todos, é necessário, além disso, uma causa que as una para constituir a vontade geral, e essa causa unitária não 
pode ser nenhuma das vontades particulares. (...) Não é possível contar com a consciência moral do legislador e 
crer que este, depois de haver reunido em um povo a multidão selvagem, vá deixar-lhe o cuidado de instituir 
uma constituição jurídica de conformidade com a vontade comum. Tudo isto nos permite vaticinar com 
segurança, que a ideia ou teoria e a realidade ou experiência, haverá notáveis diferenças”. 
48 ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Silveira Chaves. São Paulo: Ícone, 2007, p.136. 
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.  

 

 

Ao verificarmos esse rol de direitos elencados, observamos que ele mostra 

o compromisso do constituinte com a justiça social frente ao entendimento de que, 

acima de tudo em virtude da expressa previsão do Poder Constituinte, em todos 

os direitos sediados no Título II da Constituição Federal, são direitos 

fundamentais, ainda que se possa discutir a respeito de quais as exatas 

consequências, em cada caso, de tal fundamentalidade, visto que se trata de 

questão relacionada com o regime jurídico-constitucional dos direitos sociais 

como direitos fundamentais.49 

O conceito de direitos sociais apontado por José Afonso da Silva50: 

 

 

Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do 

homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 

indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam 

melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a 

realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, 

direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos 

do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições 

materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por 

sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo 

da liberdade. 

 

 

                                                             
49 SARLET, Ingo Wolfgang. Dos Direitos Sociais. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; 
STRECK, Lenio L (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva e Almedina, 2013, p.540. 
50 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37ª ed. ver. e atual. (até a Emenda 
Constitucional nº76). São Paulo: Malheiros, 2013, p. 288-289. 
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É obvio que as semelhanças existentes com os demais direitos 

fundamentais, os direitos sociais não se resumem ao rol dos elencados no artigo 

6º da Constituição Federal, mas abrangendo também, nos termos do art. 5º,§2º, da 

própria Constituição Federal, direitos e garantias implícitos, direitos positivados, 

em outras partes do texto constitucional, e ainda direitos previstos em tratados 

internacionais. 

Em termos de proteção dos direitos sociais, ou seja, no que tange às 

garantias dos direitos sociais contra as ingerências por parte de atores públicos e 

privados, devemos ressaltar que tanto a doutrina como a jurisprudência vêm 

reconhecendo a vigência, como garantia constitucional implícita. 

Segundo a visão de Ingo Wolfgang Sarlet51: 

Cabe destacar, por fim, que a garantia de condições materiais mínimas 

à vida com dignidade e certa qualidade por ser indicada como um 

primeiro parâmetro material (mas não o único) a ser utilizado na 

definição do núcleo essencial de cada direito fundamental social, pois 

evidentemente congruente ao sistema de princípios, valores e fins 

explicitados pela CF. Da mesma forma, ainda no campo dos limites aos 

limites, indispensáveis a observância das exigências da 

proporcionalidade (tanto no que proíbe excessos quando naquilo que 

veda a proteção insuficiente) e da razoabilidade, assim como elementar, 

no que couber o respeito às reservas legais e ao conteúdo do princípio 

da segurança jurídica. 

 

 

Podemos observar que esses direitos são inerentes à pessoa humana, no 

entanto, a sociedade como um todo que é detentora desses direitos sociais 

necessita exigir a efetividade de que tais direitos sejam garantidos 

constitucionalmente pelo Estado. 

                                                             
51 SARLET, Ingo Wolfgang. Dos Direitos Sociais. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo 
W.; STRECK, Lenio L (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva e Almedina, 2013, 
p.543. 
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O Estado tem de se aparelhar para fornecer, a todos, os serviços 

educacionais, isto é, oferecer ensino, de acordo com os princípios estatuídos na 

Constituição (art. 206); ele tem que ampliar cada vez mais as possibilidades de 

que todos venham a exercer igualmente esse direito; e, em segundo lugar, que 

todas as normas da Constituição sobre educação e ensino hão de ser interpretadas 

em função daquela declaração e no sentido de sua plena e efetiva realização52. 

Ora o Estado tem por obrigação fazer uma gestão eficiente dos seus 

recursos para que sejam atendidos os ditames constitucionais e com isso, consiga 

levar ao maior número de pessoas possíveis esses direitos sociais de que muitas 

são parcas, tornando-os ineficientes. 

O princípio da eficiência, agasalhado no artigo 37 “caput”, significa fazer 

acontecer com racionalidade. Eficiente será o serviço prestado de forma a deixar 

a sociedade satisfeita com a empreitada estatal desenvolvida. 

O Estado, realizando as metas propostas por ele mesmo em diversos 

momentos históricos, fazendo com que os direitos sociais sejam efetivamente 

alcançados, proporcionará aos seus concidadãos um bem geral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 8ª ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2012, p. 187. 
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CAPÍTULO II – O DIREITO À EDUCAÇÃO (Art. 205 CF) E O 

PRINCÍPIO DA NECESSIDADE E DA DIGNIDADE HUMANA 

 

 

“Uma educação consciente pode até mudar a natureza física do 

Homem e suas qualidades, elevando-lhe a capacidade a um nível 

superior”.  

(Werner Jaeger)53 

 

 

2.1 Breve histórico do Direito Educacional  

 

“Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no 

vazio.” 

(Paulo Freire)54 

 

A história brasileira, no que diz respeito à educação, teve sua origem com 

os padres jesuítas que chegaram em 1549, iniciando-se aí a Companhia de Jesus 

e seus missionários, cujos objetivos fundamentais eram tanto o de converter os 

indígenas como o de educar e, de forma simultânea, também ensinavam os filhos 

dos primeiros colonos e imigrantes europeus. Assim relata Nelson Piletti55 

 

                                                             

53 JAEGER, Werner. Paideia: a formação do homem grego. Tradução Artur M. Parreira; [adaptação do texto para 
a edição brasileira Monica Stahel; revisão do texto grego Gilson César Cardoso de Souza]. 5 ed. São Paulo: Ed. 
WMF; Martins Fontes, 2010. (Clássicos WMF) p. 03. 

54 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 28ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, p. 43. 
55 PILETTI, Nelson. História da educação no Brasil. São Paulo: Ática, 2003, p. 33. 



45 
 

[...] o primeiro grupo de jesuítas chegou ao Brasil em 1549, juntamente 

com o primeiro governador-geral, Tomé de Sousa. Chefiados pelo 

padre Manuel da Nóbrega, os jesuítas que aqui iniciaram suas 

atividades procuravam alcançar seu objetivo missionário, ao mesmo 

tempo em que se integravam à política colonizadora do rei de Portugal. 

 

O ensino, no Brasil, pode ser dividido em três períodos históricos 

subsequentes: o da Colônia; o do Império; o da República. 

Segundo Gabriele Sapio56, 

 

A educação como parte do processo histórico de formação e de 

definição do caráter e da identidade da sociedade brasileira também 

integra esse processo histórico maior e, assim sendo, segue as fases da 

evolução histórica, caracterizando cada uma com os avanços e 

melhorias graduais na construção de um sistema de ensino no Brasil, 

até a sua definitiva delineação nos dias atuais. 

 

Os jesuítas ficaram no Brasil por duzentos anos. Em 1759, o Marquês de 

Pombal determinou sua expulsão, foi instaurado outro tipo de educação - 

fundamentos educacionais nacionais da época - que, na realidade, foi um 

retrocesso para o Brasil, de forma a ameaçar o futuro do país, pois houve um 

número gigantesco de escolas que foram fechadas, por não terem professores o 

suficiente para lecionar o novo sistema de ensino, uma vez que estavam 

habituados ao sistema dos padres jesuítas. 

Começam os avanços com a vinda para o Brasil de D. João VI, rei de 

Portugal, que fugiu das tropas napoleônicas devido ao Bloqueio Continental. A 

partir daí houve uma significativa melhora em todos os sentidos e campos de 

atuação humana. No âmbito das ciências, da cultura e da educação não foi 

diferente. 

                                                             
56 SAPIO, Gabriele. A educação no Brasil e o princípio da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Ícone, 2010, 
p. 19. 
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Na Constituição Imperial de 1824, a educação passou a ser um direito 

fundamental do cidadão e, portanto, passível de ser pleiteada como direito a partir 

de então.  

Segundo Messias Costa57, 

A Lei Maior de 1824 é tida pelos estudiosos do assunto como bem 

adiantada para a época. Teve um longo período de vigência e, ‘sintetiza 

as relações de forças sociais e políticas que, por fraturas diversas, deram 

condições à independência’. Quando de sua revogação pelo governo 

republicano, em 1889, depois de 65 anos, era a segunda Constituição 

escrita mais antiga do mundo, superada apenas pela dos Estados 

Unidos. 

 

Ao longo dos anos, notamos que no processo constitucional educacional 

em nossas Constituições pode ser observado que o maior dos incentivos fora a 

gratuidade do ensino, existente na Constituição do Império de 1824, a qual 

desaparece totalmente na primeira Constituição da República de 1891. 

Com o advento da República no Brasil, não houve avanços significativos 

no modelo educacional da época, as camadas populares carentes do povo 

brasileiro aguardavam ansiosamente por essas mudanças, pois a educação 

destinava-se apenas às elites da sociedade brasileira desde a época do Império 

com a vinda de D. João VI para o Brasil. 

Na visão de Gabriele Sapio58,  

 

...nos anos 20, do século XX, época em que agonizara a crise em outros 

setores da vida nacional, ou seja, nos planos: político, econômico, social 

e cultural. Esse contexto histórico último, junto a outros fatores 

desaguou na Revolução de 1930, que irá, por sua vez, desencadear 

modificações na estrutura da sociedade brasileira do período 

revertendo-se beneficamente para o progresso do processo de 

                                                             
57 COSTA, Messias. A educação nas Constituições do Brasil: dados e direções. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 
12. 
58 SAPIO, Gabriele. A educação no Brasil e o princípio da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Ícone, 2010, 
p. 33-34. 
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moldagem de um modelo educacional brasileiro. Antes da revolução de 

1930, no entanto, verificara-se na década de 20 um surto de otimismo 

pedagógico em todo o Brasil, representado pelas reformas pedagógicas 

efetuadas em vários estados brasileiros, sobretudo em São Paulo, por 

Sampaio Dória (1920), no Ceará, por Lourenço Filho (1922), em Minas 

Gerais, por Francisco Campos (1927) e as implementadas na Bahia, por 

Anísio Teixeira (1928).  

 

 

Portanto, as características e feições atuais do processo educacional 

suscitaram do movimento revolucionário de 1930. A Constituição de 1934, 

denominada a dos Direitos Sociais, foi considerada o maior avanço e conquista 

na área educacional, pois pregou  que o Direito à educação deve ser um direito 

gratuito e obrigatório de todos os cidadãos brasileiros. 

Já a Constituição de 1937 traz uma formação de caráter essencialmente 

técnico e profissional, não abrangente e em profundidade de uma educação 

voltada para conhecimentos técnicos, para formar uma mão de obra barata, a fim 

de atender a demanda das indústrias que estavam sendo instaladas àquela época. 

Trata-se de um regime autoritário do Estado Novo de Getúlio Vargas desde 1937 

a 1945, fazendo com que a classe carente ficasse impedida de ter acesso a uma 

educação de qualidade e de conteúdo, principalmente na área de um curso 

superior, pois estavam apenas privilegiando a formação de mão de obra 

qualificada. 

O regime, implantado por Vargas, caracterizou-se pelo teor nacionalista, 

capitalista e corporativista com sérias limitações no sistema educacional 

brasileiro, trazendo um prejuízo imenso aos sistemas de ensino brasileiro, 

inclusive, o ensino universitário. 

Após a Segunda Grande Guerra Mundial, o regime do Estado Novo de 

Vargas começava a dar sérios sinais de que havia chegado a seu fim, pois as 
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democracias do mundo livre foram vitoriosas, fazendo com que o Brasil também 

iniciasse o processo de redemocratização. 

Com a convocação de uma Assembleia Constituinte e, posteriormente, a 

promulgação da Constituição de 1946, restaurou-se o Estado Democrático de 

Direito em nosso País. A Constituição de 1946 retomou as garantias da 

Constituição de 1934 referentes à educação nacional, consagrando, em seu texto, 

o ensino primário como obrigatório e gratuito e também dispôs acerca da 

faculdade atribuída à União de elaborar uma Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB). 

Com o golpe militar de 1964, houve um retrocesso na educação brasileira, 

não somente em razão de limitar o acesso da população brasileira mais carente 

aos serviços básicos do Estado que até aquele momento eram prestados pelo 

Estado Democrático, mas também por restringir sobremaneira o acesso das 

classes menos favorecidas aos direitos fundamentais políticos e sociais, entre os 

quais a educação. 

Essa histórica realidade do regime militar foi claramente desfavorável à 

educação e seu desenvolvimento, conforme observa Luiz Antônio Cunha59:  

 

...repressão foi a primeira medida tomada pelo governo imposto pelo 

golpe de 1964. Repressão a tudo e a todos considerados suspeitos de 

práticas ou mesmo ideias subversivas. A mera acusação de que uma 

pessoa, um programa educativo ou um livro tivesse inspiração 

“comunista” era suficiente para demissão, suspensão ou apreensão. 

 

O regime militar trouxe políticas educacionais altamente danosas à 

organização e a definição de um modelo educacional efetivamente ineficiente, 

inadequado e totalmente incapaz de atender às exigências sociais da população 

                                                             
59 CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil. Um modelo para a educação no século XXI. 
4ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1999, p.36. 
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brasileira à época. Um exemplo nítido disso foi a retirada da grade curricular das 

disciplinas filosofia, latim e grego que faziam com que o alunado desenvolvesse 

um espírito crítico e racional. É nítido o retrocesso educacional brasileiro no 

período da ditadura militar, basta analisarmos que, acresce o autor60: 

Vitorioso o golpe de 1964, subiram ao poder os defensores do 

privatismo na educação, aqueles que defendiam a desmontagem ou, 

pelo menos, a desaceleração do crescimento da rede pública de ensino. 

Em compensação, as verbas públicas destinadas ao ensino deveriam ser 

transferidas às escolas particulares que, então, se encarregaram da 

escolarização das crianças e dos jovens. Só onde a iniciativa particular 

não tivesse interesse em abrir escolas é que a escola pública seria bem-

vinda. 

 

Podemos notar que a modificação da forma de conceber o ensino, 

demonstrada pelo golpe militar, ocorrida segundo as expectativas dos próprios 

militares, volta-se para uma educação tecnicista. A isso refere-se Gabriele Sapio61: 

 

 Esse quadro advindo desse conjunto de reformas no âmbito jurídico e 

técnico-legal resultou da seguinte circunstância: enquanto os princípios 

estruturantes da reforma universitária de 1968 possibilitaram a 

adequação das universidades brasileiras ao projeto educacional técnico-

militar da época, mediante a observância da filosofia de aumento da 

produtividade com contenção de gastos e com o resultado de uma 

universidade que atendia apenas a um grupo restrito de interesses 

particulares e de poder, a reforma dos ensinos secundários e elementar, 

levada a cabo em 1971, foi a responsável pela instituição dos ensinos 

de 1º e de 2º Graus, sempre sob o mesmo parâmetro da filosofia 

educacional da época. Essas modalidades de ensinos, em conformidade 

com a natureza das reformas, na época levadas a cabo pelo regime 

militar, implicaram, inevitavelmente, no fato de que o designado 1º 

Grau caracterizou-se por ser uma modalidade de ensino estruturada e 

ministrada em um curso único, seriado, obrigatório e gratuito com oito 

anos de duração, ao tempo em que a mesma reforma concebeu e definiu 

o ensino de 2º Grau como sendo um curso essencialmente 

profissionalizante, com a finalidade específica de formar e qualificar 

técnicos para as indústrias, o que implicou na identificação do objetivo 

exclusivista do regime militar que era o de restringir as oportunidades 

                                                             
60 Id., Ibid., p.42. 
61 SAPIO, Gabriele. A educação no Brasil e o princípio da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Ícone, 2010, 
p. 51-52. 
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educacionais, com danos para a população brasileira que se fazem sentir 

até na atualidade. 

 

Efetivamente, as crises, desde o final da década de 1970, se agravaram mais 

ainda na década de 1980, ocasionando uma irremediável organização de 

movimentos sociais e a mobilização de segmentos das classes política e 

empresarial que pressionaram para a condução ao retorno das liberdades civis e 

das liberdades democráticas, o que levou o Brasil à realização de eleições indiretas 

para Presidente.   

Por meio do Colégio Eleitoral em 1985, Tancredo Neves foi eleito, mas 

como falecera, em abril de 1985, antes de assumir, seu vice José Sarney tomou 

posse. Assim, foi convocada uma Assembleia Constituinte que conduziu à 

promulgação da Constituição de 1988, conhecida por todos como a Constituição 

Cidadã, cujo apelido foi dado por Ulisses Guimarães. 

Todas essas transformações ocorridas na época não poderiam deixar de 

influenciar a vida nacional, e com a área da educação não seria diferente, pois as 

pessoas que faziam frente a essas liberdades democráticas, também começaram a 

discutir, em todos os âmbitos e principalmente com relação à educação brasileira, 

numa demonstração de consciência civil. 

Finalmente, podemos constatar que, a partir da Constituição de 1988, as 

questões e problemáticas relacionadas à educação começaram a ser tratadas com 

maior propriedade e atenção, já que estamos considerando a educação como 

direito fundamental. Com isso, houve um desenvolvimento nacional, com a 

realização de debates salutares para a jovem sociedade democrática brasileira, já 

que um dos pilares de qualquer democracia que funcione de maneira sólida é um 

modelo educacional que funcione. 

Nessa conformidade, surgiu a necessidade de criar uma nova lei de 

diretrizes e bases para a educação nacional. Por iniciativa do Senador Darcy 
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Ribeiro e após muitos anos de discussões no Congresso Nacional, foi aprovada a 

nova Lei de Diretrizes e Bases - LDB, a Lei nº 9.394/1996. Essa legislação 

representou o maior avanço jurídico e técnico na área da educação. 

Recentemente, a Presidência da República aprova o Plano Nacional de 

Educação – PNE, a Lei n.13.005, de 25 de junho de 201462. Lei esta, tão aguardada 

no meio educacional, veio para atender aos ditames constitucionais no art. 21463. 

Na visão de Marcos Augusto Maliska64: 

 

A Constituição obriga o Poder Público estabelecer metas de educação, 

visando enfrentar os problemas mais graves que envolvem essa questão 

no país, a saber, o analfabetismo, a não universalização do atendimento 

escolar, a falta de qualidade do ensino, a não integração entre escola e 

mercado de trabalho, bem como a conscientização para tomada de 

medidas concretas no tocante a promoção humanística, científica e 

tecnológica do país. A democratização trazida pela Constituição obriga 

o poder público a reverter décadas de descaso com a educação pública 

de qualidade e universal. Se outrora a educação pública teve certa 

qualidade, ela não era universal, não estava acessível a todas as camadas 

da população. Hoje se faz necessário não apenas a sua universalização, 

mas que essa seja de qualidade, principalmente naquelas escolas que 

atendem a camada mais humilde da população, que mais necessita de 

uma educação que desperte para a cidadania. O futuro do país depende 

de um projeto de educação abrangente, que pense o país nos próximos 

cinquenta anos, de modo a dar-lhe condições de existência e 

sobrevivência nesse mundo que se interliga cada dia mais. 

 

                                                             
62 Vide Anexo VI. 
63 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o 
sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
V- promoção humanística, científica e tecnológica do País; 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 

interno bruto. 
64 MALISKA, Marcos Augusto. Da Educação. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; 
STRECK, Lenio L (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva e Almedina, 2013, p. 1975. 
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O Plano Nacional de Educação traz 20 metas e diversas estratégias 

educacionais a serem implementadas e concluídas até 2024. 

Podemos constatar no decorrer da evolução e desenvolvimento histórico da 

educação brasileira, apesar dos constantes retrocessos, obstáculos e empecilhos 

que enfrentou praticamente desde o período de colonização portuguesa de 1549 

até os nossos dias, que ainda temos um longo caminho a seguir, pois um País em 

desenvolvimento como o Brasil deve atribuir maior relevância à educação, como 

em qualquer país mais desenvolvido, para que possa torná-lo uma sociedade mais 

justa e capaz de proporcionar aos seus cidadãos maiores expectativas e 

efetivamente uma vida melhor e mais próspera; no entanto, isso só ocorre com 

uma educação de qualidade para todos. 

 

2.2 O direito à educação 

 

“A educação não é uma propriedade individual, mas pertence por 

essência à comunidade”. 

(Werner Jaeger)65 

 

Segundo o pensamento de Eduardo Galeano66,  

 

É a América Latina, a região das veias abertas. Desde o descobrimento 

até nossos dias, tudo se transformou em capital europeu ou, mais tarde, 

norte-americano, e como tal tem-se acumulado e se acumula até hoje 

nos distantes centros de poder. Tudo: a terra, seus frutos e suas riquezas, 

ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de 

consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. O modo de 

                                                             
65 JAEGER, Werner. Paideia: a formação do homem grego. Tradução Artur M. Parreira; [adaptação do texto para 
a edição brasileira Monica Stahel; revisão do texto grego Gilson César Cardoso de Souza]. 5 ed. São Paulo: Ed. 
WMF; Martins Fontes, 2010. (Clássicos WMF) p. 04. 
66 GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 32ª ed. Trad. Galeno de Freitas. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1991. p. 14. 
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produção e a estrutura de classes de cada lugar têm sido sucessivamente 

determinados, de fora, por sua incorporação à engrenagem universal do 

capitalismo. A cada um dá-se uma função, sempre em benefício do 

desenvolvimento da metrópole estrangeira do momento, e a cadeia das 

dependências sucessivas torna-se infinita, tendo muito mais de dois 

elos, e por certo também incluindo, dentro da América Latina, a 

opressão dos países pequenos por seus vizinhos maiores e, dentro das 

fronteiras de cada país, a exploração que as grandes cidades e os portos 

exercem sobre suas fontes internas de víveres e mão-de-obra. (Há 

quatro séculos, já existiam dezesseis das vinte cidades latino-

americanas mais populosas da atualidade.). 

 

Ao analisarmos o quanto a sociedade é explorada desde sempre, como tem 

explorada a mão-de-obra que é considerada com valores menores, por falta de 

preparo, falta de especializações - quanto menor o valor, melhor -, vemos, 

diuturnamente, a degeneração da sociedade, que só chegará ao fim, quando tiver 

uma educação de qualidade para todos. É somente por meio de um bom 

mecanismo educacional que nos livraremos desse jugo quase que hereditário, 

passado de governo para governo até os dias atuais. 

Nesse sentido, faz-se necessário analisarmos o direito à educação; para 

tanto, nada melhor do que lermos na íntegra a Constituição Federal de 1988 que 

consagra, em seu artigo 20567,  

 

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. 

 

A educação sendo um direito de todos, cabe ao Estado a efetivação desse direito.  

                                                             
67 Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 49ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 145. 
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Segundo Gabriele Sapio68,  

 

...a educação é um processo complexo consubstanciado no binômio 

ensino e aprendizagem, que envolve diferentes elementos e fatores 

internos e externos, condicionantes e motivacionais de tal forma a fazer 

dela um dos principais meios de possibilitar a socialização do ser 

humano na sociedade a que pertence, posto que ela se constitui em um 

dos instrumentos de inserção social que possui maior eficácia e 

legitimidade para adaptar a pessoa humana na forma e à medida das 

expectativas objetivadas, de modo a dotá-lo das habilidades e aptidões 

compatíveis com as demandas e exigências de sua respectiva realidade 

social. Portanto, a educação se caracteriza por ser um instrumento de 

primeira relevância na vida de todo ser humano, sobretudo na atual era 

pós-industrial e pós-moderna, na qual se exige cada vez mais, um 

profissional sempre mais especializado e polivalente de tal forma a se 

tornar apto a fazer frente aos desafios de um mercado de trabalho 

progressivamente mais competitivo e dinâmico desses primórdios do 

século XXI. 

 

A educação constitui um direito inegavelmente inerente a todos os 

indivíduos para que possam ter acesso à plena cidadania, pois somente por meio 

da educação podemos chegar ao exercício da cidadania já divulgada por Péricles 

no século V a.C., o bom cidadão é aquele que participa da pólis,  das decisões da 

pólis, aquele que não tinha interesse nas coisas da pólis  era considerado um mau 

cidadão.  

Somente por meio da educação, uma educação de qualidade é que temos 

pessoas mais participativas das decisões do Estado. No entanto, é de extrema 

relevância a necessidade de ampliar, bem como de estender ao máximo possível 

os benefícios advindos do gozo e do exercício plenos do direito social à educação, 

às mais diversas classes sociais do Brasil, promovendo a sensibilização pública 

para que todas as camadas sociais possam exercer plenamente a cidadania cívica 

e social, participando, assim, das decisões do Estado. 

                                                             
68 SAPIO, Gabriele. A educação no Brasil e o princípio da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Ícone, 2010, 
p. 105-106. 
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O direito à educação está intrínseco ao cidadão na busca para uma 

democracia mais participativa. Todas as vezes que a sociedade eleva o nível 

educacional, passa a ter um interesse maior nas decisões políticas desse país. 

Um cidadão que recebe uma educação de qualidade terá interesse em 

chegar a um curso superior, adquirir um nível universitário, para ter oportunidades 

de concorrer de igual para igual. Quando o Estado passa a dar esse incentivo, esse 

apoio, tudo fica diferente na vida do cidadão de uma classe menos favorecida. 

Basta apenas o Estado efetivar suas responsabilidades, assumidas há muito tempo. 

No entanto, ele deixa de atender um grande número de indivíduos que ficam à 

margem da sociedade. 

A partir do momento que o Estado toma as rédeas da situação e começa a 

realmente garantir o seu papel dentro de uma sociedade, esta crescerá de maneira 

mais justa e igualitária. 

O direito à educação existe há muito tempo, no entanto o número de pessoas 

que não têm acesso a uma educação de qualidade é praticamente imensurável. 

Mas, precisamos ter, de forma universal, essa educação de qualidade, pois, 

somente assim, estaremos garantindo a efetividade do direito à educação. 

Na visão de Paulo Freire69,  

 

A educação das massas se faz, assim, algo de absolutamente 

fundamental entre nós. Educação que, desvestida de roupagem alienada 

e alienante, seja uma força de mudança e libertação. A opção, por isso, 

teria de ser também, entre uma “educação” para a “domesticação”, para 

a alienação, e uma educação para a liberdade. “Educação” para o 

homem-objeto ou educação para o homem-sujeito. 

 

Essa conjuntura não apenas sinaliza para a existência de ventos de mudança 

em instituições públicas e privadas, mas também para o ideário movimento de 

                                                             
69 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 28ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, p. 44. 
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educação para todos que faz com que o direito à educação possa chegar a um 

contingente muito maior de brasileiros do que possamos imaginar. 

O direito à educação que muitas vezes alguns somente ouvem de forma 

distante, na verdade, hoje, é proporcionado de uma maneira mais próxima.,. 

Independentemente de sexo, raça, cor ou idade, indistintamente, todos têm direito 

à educação.  

E quando pensamos em mudanças, nada melhor que pensarmos em uma 

sociedade voltada para o conhecimento, e cada vez mais para o aperfeiçoamento 

da busca de uma plena educação, fazendo dos indivíduos, pessoas mais avançadas 

e mais capazes de poder opinar sobre as decisões do Estado, de dar mais valor e 

participação na vida política, social e, óbvio, educacional. 

 

2.2.1 O direito à educação como direito fundamental  

 

“... aquilo pelo qual vale a pena morrer também é algo que dá sentido 

ao viver e a isso chamamos de direito fundamental.” 

(Eduardo Manoel de Brito)70 

 

O direito à educação, com o fluir dos séculos e das eras históricas, e 

diversos documentos legais relacionados aos direitos humanos e fundamentais da 

pessoa humana, fez com que despertasse a consciência cívica e ética da 

humanidade, rumo a uma sociedade justa e igualitária. 

                                                             
70 BRITO, Eduardo Manoel de. Reflexões sobre a literatura e os direitos humanos. In: BITTAR, Eduardo C. B. 
(Coord.). Educação e metodologia para os direitos humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 371. 
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Quanto a isso afirma Gabriele Sapio71:  

 

As Declarações de Direitos, promulgadas a partir do século XVIII na 

França e na América do Norte, apresentavam em seu bojo duas 

modalidades de direitos, organicamente dispostas em duas secções que 

integravam o seu todo. As Declarações de Direitos possuíam uma 

secção inicial que dispunha acerca dos direitos políticos ou de 

cidadania, e de uma segunda que dizia respeito à abordagem dos 

direitos individuais relativos ao ser humano contemplado em sua 

dimensão universal. No entanto, os direitos políticos dizem respeito à 

qualidade ou ao atributo soberano de cidadão nacional, com todas as 

suas faculdades correspondentes, isto é, aos direitos advindos da 

nacionalidade, formação do corpo eleitoral, à faculdade de votar e de 

ser votado, de constituir partidos e agremiações políticas, de ter acesso 

aos cargos públicos, dentre outros, direitos esses que variam espacial e 

temporalmente conforme as modificações que se processarem nas 

ordens política e jurídica em todos os Estados da atualidade. Já os 

direitos fundamentais dignos dessa designação referem-se às 

faculdades e atributos naturais da pessoa humana, os quais se 

caracterizam pelo fato de que permanecem constantes e imutáveis em 

todas as épocas e lugares, e fundamentam-se no princípio básico de que 

todos os homens nascem livres e iguais em direitos, representados em 

primeiro lugar, pelo direito à vida, em razão de sua maior relevância 

frente aos demais, já que pressupõe todos os outros, quais sejam, o 

direito à liberdade, à segurança, à resistência, ao trabalho, à moradia, à 

saúde, à educação, ao lazer, além de outros e abrangem todos os homens 

sem qualquer forma de distinção ou discriminação.  

 

Ao considerarmos esses direitos, é possível constatar que os direitos 

humanos se constituem nos atributos próprios dos seres humanos, e inerentes à 

sua natureza sendo inerentes também a toda e qualquer ordem estatal estabelecida 

em qualquer Estado, em qualquer época e qualquer lugar. Devemos obviamente 

proteger esses direitos e claro que só poderemos garanti-los se fizerem parte da 

Constituição desse determinado Estado, aí sim além de concedê-los, iremos 

efetivamente garanti-los. 

                                                             
71 SAPIO, Gabriele. A educação no Brasil e o princípio da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Ícone, 2010, 
p. 149-150. 
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Segundo Antonio Enrique Perez Luño72: 

 

[...] o conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento 

histórico, materializam as exigências da dignidade, da liberdade e da 

igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente 

pelos ordenamentos jurídicos a nível nacional e internacional. 

 

É inegável que os direitos humanos são direitos inerentes à pessoa humana 

e não importa em qual lugar essa pessoa tenha nascido, já terá esse direito 

garantido;  pois, aos falarmos de direitos humanos, estamos falando do âmbito 

internacional, ótica externa do Estado, como tratados, acordos e convenções 

internacionais; no entanto, quando falamos nos direitos fundamentais, estamos no 

âmbito interno de um determinado Estado; daí temos como exemplo as leis 

internas, a Constituição, leis ordinárias, leis complementares, decretos, 

resoluções, portarias, etc.  

A construção histórica dos direitos humanos é o próprio reconhecimento da 

existência desses direitos, surgidos com o passar dos séculos em nossa sociedade, 

como ressalta George Marmelstein73: 

                                                             
72 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos y constitucionalismo en la actualidade. In: -----(Org.). 
Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio. Madrid: Marcial Pons, p.48, 1996. 
73 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2013. P.27-30.  “[...] Para 
demonstrar esse fato, basta lembrar que o famoso Código de Hamurabi, imposto por volta do ano de 1800 a.C., 
na Mesopotâmia, que consagrou a regra do “olho por olho, dente por dente”, já dispunha em seu prólogo, entre 
outras coisas, que seu objetivo seria ‘evitar a opressão dos fracos’ e ‘propiciar o bem estar do povo’, o que está 
muito próximo da finalidade existencial dos direitos do homem. Do mesmo modo, os grandes códigos morais da 
humanidade, que ainda hoje fazem parte da vida das pessoas através das diversas religiões, surgiram há milhares 
de anos. Praticamente todas as grandes correntes religiosas pregam a paz, o respeito ao semelhante, o respeito 
à vida, a fraternidade, a caridade, a compaixão, a piedade etc. valores que estão na base da noção de dignidade 
humana. E o pensamento cristão, que até hoje influencia intensamente a sociedade ocidental, estabelece que 
‘não há judeu, nem negro, não há escravo nem homem livre, não há homem nem mulher: todos vós sois um só 
em Cristo’ (Epístola aos Gálatas, III, 26), o que é uma demonstração clara do dever de respeitar o semelhante, 
independentemente de adjetivos. Voltando para o direito, vale lembrar que a famosa Magna Carta de João Sem 
Terra, de 1215, que é tida por muitos como o documento que deu origem aos direitos fundamentais, já 
consagrava em seu texto inúmeras cláusulas de liberdade que, hoje, são direitos fundamentais, como o princípio 
da legalidade e da irretroatividade das leis, entre tantos outros. É inegável, portanto, que a filosofia por detrás 
da limitação do poder e da dignidade humana sempre fez parte da consciência humana. Logicamente, nas 
sociedades mais antigas, a noção de liberdade não era igual à que se tem hoje, pois se aceitava, por exemplo, a 
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[...] A ideia de justiça, de liberdade, de igualdade, de solidariedade, de 

dignidade da pessoa humana, sempre esteve presente, em maior ou 

menor intensidade, em todas as sociedades humanas. Portanto, a noção 

de direitos do homem é tão antiga quanto a própria sociedade. 

 

Quando pensamentos em direitos humanos positivados, sua existência se 

dá apenas pelo fato de o homem ser um ser humano. 

No mesmo sentido, os direitos humanos assentam-se sobre o valor básico 

do reconhecimento da dignidade da pessoa humana. O §1ºdo Preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, afirma que “o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e 

dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da 

justiça e da paz no mundo”. 

A instrução e a educação acompanham o homem e sua história sendo 

próprios do ser humano, pois está reconhecido na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, em seu artigo 26, verbis: “Art. 

16:1. Toda pessoa tem direito à instrução. [...]” 

Também esse direito é reafirmado na Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem – Bogotá Resolução X, Ata Final abril de 1948, artigo 12, 

verbis: “Toda pessoa tem direito à educação [...].” 

Ainda no mesmo sentido, devemos registrar o disposto na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança – 20 de novembro de 1959, Princípio 7º:  

 

                                                             
escravidão sem maiores questionamentos. Do mesmo modo, a noção de igualdade era substancialmente 
diferente, sendo a mulher, em muitas sociedades antigas, equiparada a animais ou a objetos – ou nem mesmo a 
isso. Ainda assim, é preciso que fique bem claro que as sociedades antigas conheceram os direitos do homem, 
embora não tenham conhecido os direitos fundamentais, já que esses valores não eram positivados em normas 
jurídicas.” 
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A criança tem direito à educação, que deve ser gratuita e obrigatória, 

pelos menos nos graus elementares. Deve ser-lhe ministrada uma 

educação que promova a sua cultura e lhe permita, em condições de 

igualdade de oportunidades, desenvolver as suas aptidões mentais, o 

seu sentido de responsabilidade moral e social e tornar-se um membro 

útil à sociedade. 

 

Cabe destaque, no que se refere à educação, ao Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 16 de dezembro de 1966 e ratificado 

pelo Brasil em 24 de Janeiro de 1992, Art. 13:  

 

1. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao 

pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua 

dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. 

 

Ainda esse mesmo dispositivo nos passa a seguinte proposta:  

 

....deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma 

sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e entre todos os grupos raciais, éticos ou religiosos e 

promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 

paz. 

 

Na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos – 22 de novembro 

de 1969 e ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992 (Pacto de San Jose da 

Costa Rica), assim como na Convenção sobre os Direitos da Criança – 20 de 

setembro de 1990, observa-se a presença e o reconhecimento da educação como 

fundamental ao desenvolvimento social. 
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Segundo Helder Baruffi74, a positivação do direito à educação ocorre 

quando:  

 

a própria academia já havia conseguido avançar na crítica que se fazia 

necessária à educação para ações propositivas. A efetiva participação 

dos intelectuais nos debates que se procederam na constituinte, permitiu 

uma releitura dos princípios educacionais e a construção do texto 

constitucional numa perspectiva social. Nela estão presentes os 

fundamentos para as políticas públicas. A simples, mas fundamental 

importância de situar a Educação como direito fundamental social, art. 

6º da Constituição Federal, é sintomática dessa resposta que o legislador 

constituinte deu à sociedade, revelando que a Educação não pode ser 

mera retórica, nem se constitui uma simples folha de papel, mas tem 

força transformadora. 

 

Em contrapartida, George Marmelstein, assevera75:  

 

Com o reconhecimento da efetiva força jurídica dos princípios, a 

Constituição passou a ocupar papel especial, tendo o direito 

necessariamente assumido uma ‘pretensão de correção’ no sentido de 

se aproximar da ideia de justiça, na perspectiva assinalada por Robert 

Alexy (2006). E essa ‘pretensão de correção’ se manifesta precisamente 

através dos direitos imunes à ação do legislador ordinário: nenhum ato 

será conforme ao direito se for incompatível com os direitos 

fundamentais. 

 

A positivação dos direitos humanos representa, sem dúvida, uma das 

grandes contribuições da modernidade ou pós-modernidade. Representa também, 

a consciência de que todos os homens são sujeitos de direitos e, portanto, credores 

de condições mínimas de exigências capazes de assegurar a sua dignidade. 

Registra a garantia de liberdade, consciência, participação, autonomia. 

                                                             
74 BARUFFI, Helder. A educação como um direito social fundamental: positivação e eficácia. Educação e 
Fronteiras On-Line, Dourados/MS, v1,n.3,p.149, set./dez. 2011. Disponível 
em:<http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/educacao/article/viewFile/1522/900>. Acesso em 09 de 
Jun. de 2014 – 14h15min. 
75 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2013. p. 12-13. 

http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/educacao/article/viewFile/1522/900%3e
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Para Helder Baruffi76,  

 

Essa positivação foi considerada necessária para permitir uma 

interpretação consentânea com os respectivos momentos históricos e 

promover sua plena realização. Flávia Piovesan (2006) com 

fundamento em Norberto Bobbio (1992) e Hannah Arendt (2000) 

destaca que, enquanto reivindicações morais, os direitos humanos 

nascem quando devem e podem nascer. Não nascem todos de uma vez, 

nem de uma vez por todas. São um construído, uma invenção humana 

e representam um determinado momento histórico. Apresentam-se 

como direitos de defesa e como garantias de proteção. 

Participar e usufruir destes direitos requer (a) a consciência desses 

direitos e (b) a garantia de participação naquilo que a sociedade produz. 

Em outros termos, é ter direito aos direitos reconhecidos pela sociedade. 

 

Como podemos observar, os direitos humanos não nascem todos de uma 

vez e sim faz parte de um construído da história da humanidade, ou seja, cada 

direito que foi nascendo no decorrer dos anos, foi-se ampliando e, em hipótese 

alguma, esses direitos serão abolidos. 

Segundo John Locke77: 

Essa igualdade dos homens por sua natureza como tão evidente em si 

mesma e indubitável, que a toma por fundamento da obrigação de amor 

recíproco entre os homens, sobre o qual baseia os deveres que temos 

uns para com os outros, donde deriva as grandes máximas de justiça e 

caridade. 

 

Ainda continua o autor78: 

 

                                                             
76 BARUFFI, Helder. A educação como um direito social fundamental: positivação e eficácia. Educação e 
Fronteiras On-Line, Dourados/MS, v1,n.3,p.149, set./dez. 2011. Disponível 
em:<http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/educacao/article/viewFile/1522/900>. Acesso em 09 de 
Jun. de 2014 – 14h15min. 
77 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Tradução Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2011, p. 15-
16.  
78Id., ibid., p. 16-17. 

http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/educacao/article/viewFile/1522/900%3e
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O estado natural tem uma lei de natureza para governá-lo, que a todos 

obriga; e a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que a 

consultem, por serem iguais e independentes que nenhum deles deve 

prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses (...). 

(...). Assim todo homem está na obrigação de preservar-se, não lhe 

sendo dado abdicar intencionalmente de seu lugar, assim também, pela 

mesma razão, quando não estiver em jogo a própria preservação, tem 

de preservar, na medida do possível o resto da Humanidade, não 

podendo, salvo o caso de castigar um ofensor, tirar ou prejudicar a vida, 

ou o que tende à preservação da vida, a liberdade, a saúde, os membros 

ou os bens de outrem. 

 

Essa preservação da humanidade vem da razão de que é a lei que rege a 

vida de uma sociedade natural, então, há uma constante preocupação com os 

direitos concedidos às pessoas humanas. Somente no Estado Moderno com o 

constitucionalismo são garantidos esses direitos. 

Segundo Celso Lafer79: 

 

A primeira geração de direitos viu-se igualmente complementada 

historicamente pelo legado do socialismo, vale dizer, pelas 

reivindicações dos desprivilegiados a um direito de participar do “bem 

estar social”, entendido como os bens que os homens, através de um 

processo coletivo, vão acumulando no tempo. É por essa razão que os 

assim chamados direitos de segunda geração, previstos pelo welfare 

state, são direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade. 

Tais direitos – como o direito ao trabalho, à saúde, à educação – têm 

como sujeito passivo o Estado porque, na interação entre governantes e 

governados, foi à coletividade que assumiu a responsabilidade de 

atendê-los. O titular desse direito, no entanto, continua sendo, como nos 

direitos de primeira geração, o homem na sua individualidade. Daí a 

complementaridade, na perspectiva ex parte populi, entre os direitos  de 

primeira e de segunda geração, pois estes últimos buscam assegurar as 

condições para o pleno exercício dos primeiros, eliminando ou 

atenuando os impedimentos ao pleno uso das capacidades humanas. Por 

isso, os direitos de crédito, denominados direitos econômico-sociais e 

culturais, podem ser encarados como direitos que tornam reais direitos 

formais: procuraram garantir a todos o acesso aos meios de vida e de 

trabalho num sentido amplo, impedindo, desta maneira, a invasão do 

                                                             
79 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 6ª 
reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 127-128. 
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todo em relação ao indivíduo, que também resulta da escassez dos 

meios de vida e de trabalho. 

 

Ainda corroborando com o tema, Fábio Konder Comparato80 faz uma 

síntese sobre a irrevogabilidade e a complementariedade solidária dos direitos 

humanos:  

 

A consciência ética coletiva, como foi, várias vezes, assinalada aqui, 

amplia-se e aprofunda-se com o evolver da História. A exigência de 

condições sociais aptas a propiciar a realização de todas as virtualidades 

do ser humano é, assim, intensificada no tempo, e traduz-se 

necessariamente, pela formulação de novos direitos humanos. 

É esse movimento histórico de ampliação e aprofundamento que 

justifica o princípio da irreversibilidade dos direitos já declarados 

oficialmente, isto é, do conjunto dos direitos fundamentais em vigor. 

Dado que eles se impõem, pela sua própria natureza, não só aos Poderes 

Públicos constituídos em cada Estado, como a todos os Estados no 

plano internacional, e até mesmo ao próprio Poder Constituinte, à 

Organização das Nações Unidas e a todas as organizações regionais de 

Estados, é juridicamente inválido suprimir direitos fundamentais, por 

via de novas regras constitucionais ou convenções internacionais. 

 

Nossa grande questão, ao falarmos da evolução das declarações de direitos, 

foi assegurar a sua efetividade. Desde o período do Estado Liberal, eram dados os 

direitos de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, direito de 

propriedade. Já ultrapassamos o campo das intenções, dos bons propósitos, para 

o campo da concretização dos direitos, da efetividade, propósito alcançado com a 

positivação desses direitos na Constituição, agora necessitamos a efetivação 

desses direitos constitucionalmente garantidos. 

A partir de determinado momento histórico que um direito é inserido no 

texto constitucional, e principalmente ao falarmos de direitos fundamentais, esses 

                                                             
80 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.79-80. 
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direitos só poderão ser ampliados, jamais suprimidos, porque estamos diante de 

direitos indisponíveis e, correlatamente, de deveres insuprimíveis. 

O princípio da complementariedade solidária dos direitos humanos de 

qualquer espécie foi proclamado solenemente pela Conferência Mundial de 

Direitos Humanos, realizada em Viena em 199381, no seguinte teor: 

 

Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, 

interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional 

deve tratar os direitos humanos globalmente, de modo justo e 

equitativo, com o mesmo fundamento e a mesma ênfase. Levando em 

conta a importância das particularidades nacionais e regionais, bem 

como os diferentes elementos de base históricos, culturais e religiosos, 

é dever dos Estados, independentemente de seus sistemas políticos, 

econômicos e culturais, promover e proteger todos os direitos humanos 

e as liberdades fundamentais. 

 

J.J.Gomes Canotilho, traz a seguinte lição82:  

 

[...] a força dirigente e determinante dos direitos a prestações 

(econômicas, sociais e culturais) inverte, desde logo, o objeto clássico 

da pretensão jurídica fundada num direito subjetivo: de uma pretensão 

de omissão dos poderes públicos (direito de exigir que o Estado se 

abstenha de interferir nos direitos, liberdades e garantias) transita-se 

para uma proibição de omissão (direito a exigir que o Estado intervenha 

activamente no sentido de assegurar prestações aos cidadãos).  

 

                                                             
81 Conferência de Direitos Humanos – Viena – 1993. Disponível 
em:http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html. Acesso em 10 de Jun. de 2014 – 17h15min. 
  
82 CANOTILHO, J.J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra, 1994. p. 365. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html
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A Constituição Federal de 1988 prevê a imediata exigibilidade prestacional 

desses direitos (em não observados) perante o Poder Judiciário, art. 5º, §1º83, “As 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

Temos diversos mecanismos para isso que estão previstos no artigo 208 e 

seus parágrafos84 e no artigo 227, caput85. 

Aqueles que sentirem-se lesados nos seus direitos obviamente deverão 

procurar o Poder Judiciário, caso nas vias administrativas não se resolva. 

 

 

2.3 O princípio da necessidade e a dignidade da pessoa humana 

 

“A dignidade da pessoa humana o valor primordial ao 

reconhecimento de direitos inerentes ao ser humano, considerados 

fundamentais a sua própria existência, a educação, assume a 

natureza de direito passível de ser exigido do próprio Estado”. 

(Márcia Alvarenga de Oliveira Sobrane)86 

 

                                                             
83 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
84 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: §1º. O acesso ao ensino 
obrigatório e gratuito é direito público subjetivo; § 2º. O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder 
público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente; § 3º. Compete ao poder 
público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela frequência à escola. 
85 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 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.  
86 SOBRANE, Márcia Alvarenga de Oliveira. Constituição e cidadania: ensino fundamental e educação política do 
cidadão. Tese de doutorado - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Defesa apresentada em 21 mar. 
2014, p. 33. 
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O significado da palavra necessidade, segundo o Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa87, é “qualidade de necessário; o que não se pode evitar; 

inevitável; o que é imprescindível; o que é útil; conveniência; carência (do que é 

preciso), falta”. 

Já o Dicionário Jurídico De Plácido e Silva88 traz o termo  

necessidade com origem análoga a necessário, do necesse latino, de que 

proveio necessarius e de que se formou necessitas (necessidade), revela 

o vocábulo com o sentido de condição indispensável, inevitabilidade, 

força maior, dever, irrecusabilidade, poder indeclinável. Nessa acepção, 

portanto, a necessidade que se gera de imposições ou predeterminações, 

de que não se pode fugir, é superior à vontade humana. É assim que se 

afirma: “Necessitas facit justum, quod de jure non est licitum” (A 

necessidade transforma em justo aquilo que o Direito reputava ilícito).  

 

Necessidade, na acepção jurídica, é a indispensabilidade, é a 

imprescindibilidade ou a substância, que não se pode dispensar, ou omitir, porque 

é necessária e obrigatória, para que as coisas se apresentem como devem ser 

apresentadas e se façam como devem ser feitas. Nesse sentido, a necessidade 

evidencia a regra, a medida, a formalidade predeterminada legalmente, para que 

se pratique um ato jurídico, seja como solenidade preliminar ou como elemento 

de fundo e forma do próprio ato89.  

Para Maria Helena Diniz90: 

Necessidade: o que é absolutamente necessário. Aquilo que não pode 

ser de maneira diversa do que é. Aquilo que é necessário para se atingir 

um fim. Pressão exercida sobre a ação humana pelo inevitável 

encadeamento dos efeitos e das causas. 

 

                                                             
87 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; e FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. 1ª ed. Objetiva: Rio de Janeiro, 2009. p. 1346. 
88 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico conciso. Atualizadores Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008. p. 517. 
89 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico conciso. Atualizadores Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008. p. 517. 
90 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 3ª ed., rev., atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 2008. Vol. 3 J-P, p. 370. 
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Para a filosofia, necessidade, na visão de Nicola Abbagnano, significa, em 

geral, dependência do ser vivo em relação a outras coisas ou seres, no que diz 

respeito à vida ou a qualquer interesse. Conforme esse autor91: 

 

O problema da disciplina das necessidades, ou seja, de sua limitação 

qualitativa e quantitativa, é o problema da virtude, em especial da 

virtude ética. Aqui cabe analisar o problema da necessidade como 

símbolo, sintoma ou elemento da condição humana. 

 

Ainda podemos ir mais além, fazer também uma distinção entre 

necessidade e utilidade, segundo De Plácido e Silva92: 

 

Necessidade. Como justificação à prática de certos atos ou à 

determinação de certas medidas, sem se mostrar, portanto, a obrigação 

para que se faça como se estatui no texto legal, a necessidade exprime 

a imperiosidade ou a indispensabilidade daquilo que se quer fazer, pelo 

que vem justificar os meios, que se põem em execução para que se faça 

o que é forçoso. 

Nesta acepção, possui significação mais extensiva que a utilidade, 

embora a encerre. A utilidade não é imperiosa, não é forçosa, não é 

imprescindível. E estas são qualidades intrínsecas da necessidade. 

 

As formas de educação são as pedras basilares da compreensão jurídico-

constitucional do direito de necessidade. Isso implica dizer que todo ser humano 

tem direito a ter direitos, como educação, saúde e todos com uma garantia de 

qualidade na forma prestacional, pois sem qualidade não teremos bons 

profissionais em nosso futuro e, consequentemente, não teremos uma economia e 

um desenvolvimento estatal, para sermos competitivos com outros países mundo 

a fora. 

                                                             
91 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Ed. brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi; revisão da 
tradução de tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. – 6ª ed. Martins Fontes: São Paulo, 2012, p. 
822-823. 
92 SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 517. 
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Segundo Canotilho93,  

 

qualquer que seja o enunciado linguístico e qualquer que seja a pré-

compreensão dos autores relativa ao ‘direito de exceção’, o leque de 

questões subjacentes à constitucionalização do regime de necessidade 

do Estado reconduz-se fundamentalmente ao seguinte: previsão e 

delimitação normativo-constitucional de instituições e medidas 

necessárias para a defesa da ordem constitucional em caso de situação 

de anormalidade que, não podendo ser eliminadas ou combatidas pelos 

meios normais previstos na Constituição, exigem o recurso a meios 

excepcionais. Trata-se, por conseguinte, de submeter as situações de 

crise e de emergência (guerra, tumultos, calamidades públicas) à 

própria Constituição, ‘constitucionalizando’ o recurso a meios 

excepcionais, necessários, adequados e proporcionais,  para se obter o 

‘restabelecimento da normalidade constitucional’.  

 

A educação é base de toda a pirâmide existencial do homem, podemos até 

falar em um Estado de necessidade emergencial, quando falamos em educação, 

qualquer mecanismo poderia ser utilizado, para ser aplicado em educação, no 

entanto, não é o que vislumbramos acontecer em nosso País, infelizmente. 

O princípio da necessidade é dar àquele que não tem as mesmas 

oportunidades, mecanismos para alcançá-las em pé de igualdade com aqueles que 

detêm esse direito. 

Esse é um pensamento corroborado por José Afonso da Silva, uma vez que 

é preciso também oferecer condições sociais às famílias mais carentes para que 

seus filhos não tenham que se ocupar com algum trabalho para ajudar a suprir o 

orçamento familiar e desta forma não se afastem da escola94.  

                                                             
93 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. 8ª reimp. Coimbra: Almedina, 
2003. p.1085. 
94 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 8ª ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2012, p. 802. 
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Nesse sentido, é claro que cabe ao Estado a utilização de políticas públicas 

para viabilizar tal realização e não suprir as necessidades por meio de esmolas 

distribuídas a essas famílias. Assim, ressalta Canotilho95:  

 

as garantias formais há de ser realizadas por meio de ações afirmativas 

que ofereçam às crianças e adolescentes condições materiais e efetivas 

de acesso à escola e meios especiais que os ajudem a manter-se nela, 

não como facilidades de materiais de manutenção própria e de sua 

família, para que não tenham necessidade de deixar os estudos, para 

trabalhar e ajudar a sustentar a casa. Não se trata de esmola, mas de 

oferecer uma vida digna aos pais, para que os filhos possam estudar. 

Sem uma profunda mudança nas relações econômicas e sociais, essas 

ofertas, por mais importantes que sejam, acabam não passando de 

paliativos. O que é preciso é dar condições econômicas às famílias até 

para que suas crianças não tenham necessidade desse atendimento 

suplementar e possam, com dignidade, manterem-se por si mesmas. As 

profundas desigualdades da vida brasileira não propiciam igualdade de 

condições de acesso à escola e de permanência nela a uma grande massa 

de estudantes. Para tanto são necessários fortes ações afirmativas – que, 

vão muito além da questão puramente escolar.  

 

O princípio da necessidade deve ser observado pelo gestor-administrador 

público tendo em vista que há em nosso País um número imenso de pessoas 

necessitadas, e para trazer um patamar de igualdade entre os afortunados e os 

desafortunados, economicamente falando, é preciso viabilizar meios efetivos 

desse direito, garantindo, assim, a essas pessoas o mesmo direito de disputar uma 

vaga em uma empresa privada ou em um concurso público. No entanto, para que 

isso ocorra, é premente fornecer-lhes mecanismos eficientes, como bolsas 

integrais e com uma ajuda de custo para a universidade; somente assim, haverá 

um número maior de pessoas realmente capacitadas e não apenas portadoras de 

certificados de cursos superiores. 

                                                             
95 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. 8ª reimp. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 785. 
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O Estado necessita prover meios para alcançar o maior número de pessoas 

com acesso ao ensino superior e de qualidade, para que sejam altamente 

suficientes sem necessitarem de políticas públicas em forma de esmolas para a 

população mais carente, como os programas Bolsa-Família, com Vale Gás, Bolsa 

leite e assim sucessivamente. 

Insistimos, então, na necessidade de políticas públicas voltadas a garantir 

o acesso ao ensino superior por meio de uma gestão de recursos públicos 

administrativamente direcionados para essa camada da sociedade desfavorecida 

de saúde, de educação, que, consequentemente, estão à mercê de toda uma gama 

imensa de desigualdades sociais espalhadas País afora. Quando houver políticas 

públicas nessas direções, encontraremos também um País que terá um 

crescimento da economia e desenvolvimento do seu Produto Interno Bruto, 

fazendo com que essa parcela da sociedade arque com os seus direitos e não mais 

necessitando de auxílios estatais da forma que vemos acontecer no decorrer dos 

últimos anos em nosso País. 

Com o passar do tempo, o gestor-administrador público acabou se 

acostumando com essas migalhas à população carente, que acabou valorizando os 

seus mecanismos de autoeleições, em outras palavras, são formas de manter vivos 

os sectários partidários que vêm desde o Período Imperial até nossos dias atuais. 

Esse processo acompanha as classes desfavorecidas de geração em geração; 

precisamos quebrar esse jugo hereditário, e o mecanismo para isso é somente por 

meio do voto consciente.  No entanto, para chegarmos ao voto consciente, 

precisamos de educação política desde a mais tenra idade. Somente assim, 

estaremos capacitados para fazer a melhor escolha e para nos livrarmos daqueles 

que usam a política como moeda de troca e trampolins para os mais altos cargos 

da nação. 
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A importância do processo educacional sempre é ressaltada por Maria 

Garcia, pois afirma que “o conhecimento liberta”, uma vez que a pessoa detentora 

de conhecimento, dificilmente será ludibriada por uma camada da sociedade que 

visa apenas a tirar vantagem de certas situações. Um indivíduo com 

conhecimentos terá, automaticamente, maior autonomia na tomada de decisões 

conscientes e certamente terá maiores oportunidades na vida. 

O princípio da necessidade deve ser ressaltado por todo Estado 

Democrático de Direito, pois estamos concedendo mais oportunidades para que 

realmente se efetivem os direitos dos menos favorecidos. 

Segundo Aristóteles96, “o mais importante meio para a conservação dos 

Estados, mas também o mais negligenciado, é fazer combinarem a educação dos 

cidadãos e a Constituição”. 

Ao observarmos essa frase, fica muito claro que o princípio da necessidade 

é, de forma primordial, que um Estado o adote sob pena de ver a sua população 

desamparada pelo próprio Estado, que não logrou êxito ao pregar um Estado 

Social de Direito. 

É bíblico “o direito do necessitado” no Salmo 140:1297, assim, não 

podemos também fechar os nossos olhos para pensamentos de tão elevados 

apreços. Que todos os necessitados tenham esse direito garantido, também, em 

nossa Constituição Federal. 

E a dignidade como o próprio dicionário Houaiss98 preleciona: 

Dignidade: qualidade moral que infunde respeito; consciência do 

próprio valor; honra, autoridade, nobreza. Modo de alguém proceder ou 

                                                             
96 ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Pereira Chaves. São Paulo: Ícone, 2007. (Clássicos). p. 242. 
97 “Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado”. BÍBLIA SAGRADA. Tradução 
João Ferreira de Almeida. Niterói, RJ: FECOMEX, Salmo 140:12. p. 475, 1997.  
98 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; e FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Objetiva: Rio de Janeiro, 2009, p. 685. 
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de se apresentar que inspira respeito; solenidade, gravidade, brio, 

distinção. Respeitoso aos próprios sentimentos, valores; amor-próprio. 

 

Já na acepção no dicionário jurídico De Plácido e Silva99: 

 

Dignidade: derivado do latim dignitas (virtude, honra, consideração), 

em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por uma pessoa, 

serve de base ao próprio respeito em que é tida. 

Compreende-se também como o próprio procedimento da pessoa, pelo 

qual se faz merecedor do conceito público. 

 

O artigo 1º, da Constituição Federal que elenca os princípios fundamentais 

da República Federativa do Brasil, traz no inciso III a dignidade da pessoa 

humana, e dignidade é um valor espiritual e moral inerente ao ser humano. É no 

constante manejo da riqueza de aportes oferecidos pela casuística que se torna 

possível uma aproximação do que constitui a dignidade da pessoa humana em 

cada caso concreto100.   

A dignidade da pessoa humana junto com a arte da política e a arte de 

governar precisam ser analisadas e comparadas com a contradição original do ser 

humano, na sabedoria mitológica relatada por Fábio Konder Comparato101: 

 

O mito da criação do homem, contado por Protágoras no diálogo de 

Platão do mesmo nome, é a mais preciosa lição que herdamos da 

sabedoria grega sobre as relações contraditórias entre a técnica e a ética. 

Segundo o relato mitológico, chegado o tempo da criação dos animais, 

decidiram os deuses no Olimpo confiar a dois de seus pares, os irmãos 

                                                             
99 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico conciso. Atualizadores Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 256. 
100 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; 
SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva e 
Almedina, 2013, p. 128. 
101 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.540-542. 
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Epimeteu e Prometeu, a incumbência de determinar as qualidades a 

serem atribuídas a cada espécie. Epimeteu102 propôs então a seu irmão 

que o deixasse fazer sozinho essa distribuição de qualidades entre as 

diferentes criaturas, ficando Prometeu encarregado de verificar em 

seguida que tudo havia sido bem feito. 

Obtido o acordo de seu irmão, Epimeteu pôs mãos à obra e passou a 

distribuir as qualidades, de modo a assegurar a todos os animais 

terrestres, apesar de suas diferenças, uma igual possibilidade de 

sobrevivência. Assim, para evitar que eles se destruíssem mutuamente, 

atribuiu a certas espécies a força sem a velocidade, dando a outras, ao 

contrário, a velocidade sem a força. Da mesma sorte, a fim de protegê-

los contra as intempéries, Epimeteu revestiu os animais de peles ou 

carapaças adequadas. Quanto às fontes de alimentação, no intuito de 

preservar o equilíbrio ecológico, decidiu que cada espécie teria o seu 

alimento próprio no reino vegetal e que, quando certos animais 

servissem de pasto a outros, estes seriam menos fecundos que aqueles, 

de modo a garantir a sobrevivência de todo reino animal. 

Estava assim Epimeteu pronto a declarar terminada a tarefa quando se 

deu conta, subitamente, de sua imprevidência: ele havia distribuído 

todas as faculdades disponíveis entre os animais irracionais, mas nada 

sobrara para compor o ser humano, que iria nascer nu e inerme. Foi 

nessa situação embaraçosa que Prometeu o encontrou, ao vir examinar 

se tudo havia sido bem feito. Que fazer? Esgotadas as qualidades 

destinadas aos seres mortais, só restavam disponíveis os atributos 

próprios dos deuses. Numa decisão ousada, Prometeu sobe então ao 

Olimpo e logra subtrair de Hefaísto e de Atena o conjunto das técnicas, 

ou seja, a capacidade inventiva dos meios próprios de subsistência, a 

fim de entregar essa qualidade divina aos homens. 

E assim se fez. Sucedeu, porém, que os homens, embora munidos da 

habilidade técnica para produzir os meios de subsistência (peri ton bion 

sophian), revelaram-se desde logo incapazes de conviver 

harmonicamente uns com os outros, pois ignoravam a arte da política 

(politika sophia). Ora, esta era um atributo próprio de Zeus , e Prometeu 

já não tinha como voltar a escalar a acrópole e ludibriar a forte guarda 

pessoal do deus superior, para dele subtrair, como fizera com a técnica 

material, a nobre arte de governar. 

Felizmente para a espécie humana, Zeus lançou os olhos à Terra e, 

compadecendo-se da situação aflitiva em que se encontravam os 

homens, ocupados em se destruírem uns aos outros em dissensões e 

guerras contínuas, temeu pela sua sobrevivência. Decidiu então enviar 

Hermes como seu mensageiro pessoal, recomendando-lhe que 

atribuísse aos seres humanos os sentimentos de justiça (dikê) e de 

dignidade pessoal (aidôs), sem os quais não há sociedade que subsista. 

                                                             
102 Os nomes dos dois irmãos parecem ser um trocadilho composto pelo radical do verbo manthanô – aprender, 
estudar, compreender – e os prefixos epi (após) e pro (antes). Assim, Epimeteu é o imprevidente, isto é, “o que 
pensa depois”, e Prometeu, “o que pensa antes”. 
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Antes de partir para a Terra, no entanto, Hermes indagou de Zeus se 

deveria repartir entre os homens o dom da arte política, da mesma 

maneira que o fizera com a habilidade técnica. Esta, com efeito, em suas 

diferentes modalidades, não fora dada a todos indistintamente, mas na 

proporção de um especialista para cada grupo, mais ou menos 

numeroso, de não especialistas. Assim, por exemplo, nem todos os 

homens precisavam entender de medicina, bastando que existissem 

alguns médicos para cuidar adequadamente da saúde geral da 

coletividade. A resposta de Zeus foi categórica: todos os homens, 

indistintamente, haviam de possuir a arte da política, pois, caso 

contrário, se apenas alguns fossem nela instruídos, não haveria 

harmonia social, e a espécie humana acabaria por desaparecer da face 

da Terra. O pai dos deuses chegou a recomendar a seu mensageiro que 

instituísse a pena de morte para todo aquele que se revelasse 

incapaz de praticar a arte de governo, pois ele seria como que o 

inoculador de uma doença letal no corpo da sociedade.103  

 

Ao nos depararmos com isso, observamos que os temores de Zeus tornam-

se justificáveis. A distribuição das habilidades técnicas em mãos de poucos, não 

contrabalançado pela extensão da sabedoria política a todos, culminou em um 

permanente déficit ético, transformando na grande oligarquia de organizações, 

seja no âmbito do interior das sociedades locais, ou seja, nas internacionais. A 

ausência da moral, faz com que a sociedade como um todo seja corrompida, sob 

formas de massacres éticos, fomes, explorações dos seres humanos de todas as 

espécies e tudo isso é o resultado de uma minoria poderosa frente a uma maioria 

de indigentes em todos os sentidos da palavra, tanto financeiro quanto intelectual-

educacional. 

Ao término de tantas guerras, o ultraje ocorrido com o ser humano, faz com 

que a sobrevivência da humanidade seja repensada e reorganizada para a vida em 

sociedade em escala planetária, com base no respeito absoluto à pessoa humana. 

Temos como exemplos o preâmbulo da Carta das Nações Unidas104, os fundadores 

da Organização declararam-se  

                                                             
103 Grifos nossos. 
104 Disponível em:http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/cartonu.htm. Acesso em 11 de Jun. de 2014 – 
15h35min. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/cartonu.htm
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“resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, [...] 

a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no 

valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das 

mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e [...] a promover 

o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma 

liberdade mais ampla”.  

 

 

Além de criar um órgão novo, inexistente ao tempo da Sociedade das 

Nações, o Conselho Econômico e Social, a ONU incluiu em seus quadros a 

preexistente Organização Internacional do Trabalho, bem como novas agências 

especializadas para cuidar, no âmbito mundial, das questões de agricultura e 

alimentação (a FAO), de saúde (a OMS), de educação, ciência e cultura (a 

UNESCO). Ao mesmo tempo, a conferência de Bretton Woods, ao instituir o 

Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, organizações desde logo 

associadas às Nações Unidas, procurou enfrentar os graves problemas de 

instabilidade financeira, reconstrução e desenvolvimento deixados pela guerra.105  

Ora os homens nunca se viram, como hoje, aproximados uns dos outros 

pelos instrumentos de informação e comunicação. Hoje sabemos as notícias em 

tempo real, graças às tecnologias avançadas. 

No entanto o que visualizamos é uma desigualdade entre os que podem e 

os que não podem usufruir das maravilhas inventadas pelo ser humano106. 

A cada dia que passa há uma desigualdade social que aumenta a passos 

galopantes como já exemplificado. Essas desigualdades são em todas as áreas da 

                                                             
105 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.543. 
106 Em 1960, a quinta parte mais rica da população mundial dispunha de uma renda média 30 vezes superior à 
dos 20% mais pobres. Em 1997, essa proporção havia mais que dobrado: 74 a 1. Na primeira década do século 
XXI, ela passou a ser de 80 para 1. No relatório do Comércio e Desenvolvimento de 2002 da UNCTAD (Conferência 
das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), trouxe que o número de pessoas vivendo com menos 
de US$ 1 por dia, nos 49 países mais pobres do mundo, deve aumentar em 30% até 2015, atingindo a 
impressionante cifra de cerca de 420 milhões de seres humanos. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação 
histórica dos direitos humanos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.544. 
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sociedade, seja local ou internacional proporcionando assim, uma ausência da 

dignidade da pessoa humana. 

Necessário se faz que a Constituição Federal seja cumprida em caráter 

interno, no entanto, no plano internacional que se cumpram os tratados, acordos, 

protocolos trazendo assim a plena dignidade dos seres humanos juntamente com 

a efetividade dos mecanismos já suscitados. 
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CAPÍTULO III – O ENSINO MÉDIO E PROBLEMAS NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

 

“Políticas públicas – esses desafios governamentais, aliás, impunham 

uma visão não apenas às demandas sociais, mas a todas as formas e 

arranjos necessários para a produção e o desenvolvimento da 

economia, com a participação de saberes e ações de múltiplas 

ordens”. 

(Maria Paula Dallari Bucci)107 

 

 

3.1 Divisão do Ensino no Brasil 

 

“Pobreza política incorpora, assim, a degradação humana total, 

porque o excluído é tolhido de chegar à necessária consciência crítica 

e organização democrática para poder sacudir a opressão e formular 

seu projeto de libertação.” 

(Pedro Demo)108 

 

A educação, após a independência do Brasil e sob influências de ideias 

liberais, passou a ser um direito do cidadão e dever do Estado, portanto vista como 

um problema nacional. Com isso, era preciso dotar o País com um sistema escolar 

de ensino que atendesse às novas exigências políticas.  Assim, segundo Saviani, 

em 1826, elaborou-se um projeto de ensino, encabeçado por Januário da Cunha 

Barbosa, cujo teor seria a estruturação da educação como um conjunto integrado 

                                                             
107 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. 1ª ed. 2ª tiragem. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 26. 
108 DEMO, Pedro. Educação pela pesquisa. 9ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011, p. 73. – (Coleção 
educação contemporânea). 



79 
 

de escolas, que envolvesse quatro graus, assim denominados: 1º grau: pedagogias; 

2º grau: liceus; 3º grau: ginásios; 4º grau: academias109. 

No entanto, os deputados à época preferiram outro projeto, mais simples, 

direcionado à escola elementar, que deu origem à Lei de 15 de outubro de 1827 

que criava as “Escolas de Primeiras Letras”. 

Esse sistema educacional, extremamente simples, era para levar o acesso à 

educação aos povoados mais longínquos do País. A Lei das “Escolas de Primeiras 

Letras” trazia um conteúdo disciplinar voltado exclusivamente para as escolas 

primárias que era: leitura, escrita, gramática da língua nacional, noções de 

geometria, as quatro operações de aritmética. 

Caso a Lei das Escolas de Primeiras Letras tivesse sido, de fato, praticada, 

instalando as escolas, “em todas as cidades, vilas e lugares populosos”, como 

haviam se predispostos, teria originado um sistema nacional de instrução pública, 

o que na realidade, não ocorreu. O governo central desobrigou-se de cuidar das 

escolas primárias e secundárias, passando essa competência para os governos 

provinciais, por meio da aprovação do Ato Adicional à Constituição do Império 

em 1834. 

Os governos provinciais passaram a editar muitas leis incoerentes sobre a 

escola pública. Isso causou sérios atrasos na educação do Brasil. 

Quanto ao tema, Saviani ressalta110: 

  

Na primeira metade do século XIX, portanto, sob a vigência da Lei das 

Escolas de Primeiras Letras, a instrução pública caminhou a passos 

lentos. As críticas principais recaíam sobre a insuficiência quantitativa, 

falta de preparo (a tentativa de resolver esse problema com a criação de 

Escolas Normais ainda não surtira efeito e vinha sendo objeto de críticas 

constantes), parca remuneração e pouca dedicação dos professores; a 

                                                             
109 SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4ª ed. Campinas/SP: Autores Associados, 
2013. p. 124. 
110 Id., Ibid., p. 129-130. 
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ineficácia do método lancasteriano111 atribuída, sobretudo, à falta de 

instalações físicas adequadas à prática do ensino mútuo; e a ausência de 

fiscalização por parte das autoridades do ensino, o que tornava 

frequente nos relatórios a demanda pela implantação de um serviço de 

inspeção das escolas. A situação estava, pois, a reclamar uma ampla 

reforma da instrução pública. 

 

 

Com o desenvolvimento da sociedade brasileira em expansão, seja no 

âmbito interno ou externo, o analfabetismo passa a constituir um problema para a 

população, porque as técnicas de leitura e escrita passam a fazer parte como 

elementos essenciais à integração social. 

Nesse sentido, ocorreram várias campanhas exigindo a necessidade da 

difusão da escola primária, aliadas a pensamentos de alguns políticos que 

começavam a usar dos ditames do fortalecimento da nacionalidade frente ao 

mecanismo, para combater o analfabetismo, que traria a essas pessoas uma 

introdução patriótica, por meio do ensino cívico. 

Devemos ressaltar que a educação primária, negligenciada para o 

desenvolvimento da pessoa humana, que estava excluída, começa a tomar novos 

contornos. Inicia-se, assim, a preocupação com o aprendizado e a verdadeira 

integração da sociedade brasileira. Mas, o número de analfabetos era excessivo, 

necessitando-se medidas para diminuir essa situação. 

Segundo Maria Luisa Santos Ribeiro112,  

 

A afirmação, ao tocar na possível insuficiência de verbas, chama a 

atenção para outro fato: a falta de registros sistemáticos das despesas 

do governo em relação ao ensino. Pode-se, como fez, apenas inferir que 

tenham sido bastante insuficientes diante do precário atendimento 

escolar dado à população brasileira. 

                                                             
111 Método lancasteriano ou ensino mútuo, no qual alunos mais adiantados eram investidos da função docente 
para um número maior de alunos, sob a supervisão do professor em uma cadeira com o patamar mais alto a 
observar o que o aluno estava ensinando. 
112 RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. 21ª ed. Campinas, SP: 
Autores Associados, 210. p. 61.(Coleção Memória da Educação). 
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Ao analisarmos o ensino primário no Brasil, observamos que o número do 

analfabetismo era muito grande na época. Precisavam decidir entre ter uma 

educação minoritária e de qualidade ou ter uma educação quantitativamente maior 

e com uma qualidade mais baixa.  

 

3.2 Origens do Ensino Médio no Brasil 

 

 

“Os estímulos viajam de maneira independente de suas causas; as 

causas podem ser locais, mas o alcance de suas inspirações é global; 

as causas podem ser globais, mas seus impactos são moldados e 

direcionados em âmbito local”. 

(Zygmunt Bauman)113 

 

Para compreendermos os percalços da educação, hoje, é necessário 

fazermos uma retrospectiva da nossa história da educação. Segundo Nelson 

Piletti114, 

Em 1931, instituiu-se um curso fundamental de cinco anos, seguido de 

um curso complementar, ou pré-universitário, de dois anos. O 

fundamental era comum a todos e pretendia oferecer uma sólida 

formação geral. O complementar pretendia adaptar os candidatos aos 

cursos superiores e, por isso mesmo, era dividido em três ramos: 

 para os que se destinassem aos estudos jurídicos, dava-se   

ênfase às matérias de Humanidades; 

  para os que pretendiam cursar Medicina, Farmácia e 

 Odontologia, a predominância ficava para as Ciências 

Naturais e Biológicas; 

 para os que objetivavam os cursos de Engenharia e 

Arquitetura, o estudo de Matemática era fundamental.  

 

                                                             
113 BAUMAN, Zygmunt. Sobre educação e juventude: conversas com Riccardo Mazzeo. Tradução Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p. 124. 
114 PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. História da educação. 7ª ed., São Paulo: Ática, 2006. p.179. 
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Ao que nos mostra o artigo 129 da Constituição de 1937115, direcionou-se 

o ensino técnico-comercial às “classes menos favorecidas”, somente a partir de 

1942, essa área do ensino começou a ter uma legislação voltada para o âmbito 

nacional. 

O Estado estaria obrigado a fundar escolas públicas em todos os seus níveis, 

a oferecer instrução para aqueles que tivessem aptidões e tendências vocacionais. 

 

3.3 Políticas Públicas do Ensino Médio 

 

“Observa-se, portanto, nas políticas públicas uma ausência de 

mecanismos que pudessem contar com a participação da experiência 

e da história profissional e política daqueles que fazem o dia-a-dia da 

escola, que lutam para sua construção, que optaram pela educação 

enquanto projeto político emancipatório e considerando as 

particularidades de bairros, municípios e contextos sociais.” 

(Marilene Proença Rebello de Souza)116 

 

 

O tema aqui é extremamente complexo, por isso, ressaltamos que o assunto 

tratado não está esgotado e nem é nossa pretensão fazê-lo, pois observamos que 

todos os conceitos de política nos levam a acreditar que são polissêmicos, com 

vários significados distintos, dependendo da área em que está sendo empregado.  

                                                             
115 Art 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em instituições 
particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas 
de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, 
aptidões e tendências vocacionais. 
116 SOUZA, Marilene Proença Rebello de. Políticas Públicas e Educação: desafios, dilemas e possibilidades. In: 
VIÉGAS, Lygia de Sousa; ANGELUCCI, Carla Biancha. (Orgs.). Políticas públicas em educação: uma análise crítica 
a partir da psicologia escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011, p. 238. 
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As políticas públicas do Ensino Médio estão exclusivamente voltadas para 

o alunado inserido nesse nível educacional. Filipe Jahan apresenta-nos um 

exemplo disso117: 

 

Esse é o caso de Matheus Escobar, aluno do 2º ano da Escola Técnica 

Estadual (Etec) Jorge Street, em São Paulo. Durante a tarde, ele cursa 

as disciplinas do ensino formal tradicional; de manhã, tem aulas de 

desenho técnico mecânico, automação industrial e eletrônica digital, 

entre outras. 

Aos 16 anos, Matheus resolveu fazer o ensino médio integrado 

porque, na sua opinião, esse caminho lhe dará mais chances de seguir 

os estudos no ensino superior. ‘Quero ir o mais rápido possível para a 

universidade. Se tiver de ser uma particular, com a mecatrônica tenho 

chances de arrumar um bom trabalho para conseguir pagá-la’, diz, 

referindo-se à formação técnica que está cursando, umas das 83 

oferecidas no ensino técnico paulista. 

Os números comprovam a tese do estudante. Uma pesquisa 

conduzida pelo economista Marcelo Neri, do Centro de Políticas 

Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgada em 2010, 

apontou que a chance de arrumar emprego para jovens que cursam 

alguma modalidade de educação profissional é 48% maior. A 

possibilidade de carteira assinada também cresce 38%. Para chegar a 

esses índices a pesquisa relacionou dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad) de 2007 e da Pesquisa Mensal de 

Emprego (PME) dos oito anos anteriores. 

 

 

O exemplo citado acima é um entre tantos outros de estudantes que 

gostariam de investir muito mais na sua educação. No entanto, o número de alunos 

que conseguiriam cursar um curso técnico e um curso normal para chegarem aos 

bancos universitários é muito pequeno em nosso País. 

Nesse sentido, precisamos ficar mais atentos em relação às políticas 

públicas do Ensino Médio. Por exemplo, podemos pensar nos materiais didáticos 

apostilados, oferecidos por empresas à rede pública, os quais podem ser um 

                                                             
117 JAHAN, Filipe. O ensino médio e seus caminhos. Revista Educação, ago. 2011. Disponível em: < 
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/169/o-ensino-medio-e-seus-caminhos-234935-1.asp>. Acesso em: 
03 ago. 2014. 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/169/o-ensino-medio-e-seus-caminhos-234935-1.asp
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produto inferior, diferente do produto que oferecem para a rede privada. As 

empresas com maior participação junto aos municípios são Positivo, COC e 

Objetivo, entre outras. 

O governo federal executa três programas relacionados à distribuição de 

livros didáticos: O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), iniciado em 

1989; o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), 

implantado em 2004, e o Programa Nacional do Livro Didático para a 

Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), iniciado em 2007.118  

Isso mostra que há um investimento do governo federal em relação ao 

material didático utilizado pelo alunado, no entanto, esse investimento não é 

suficiente.119 

Os programas de livros didáticos têm como objetivo prover as escolas 

públicas de ensino fundamental e médio com obras literárias, obras 

complementares e dicionários. 

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD - é executado em ciclos 

trienais alternados. Assim, a cada ano o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

                                                             
118 Disponível em: < http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/escolha-pnld-2015 >. Acesso em: 04 ago. 
2014. 
119 O Governo Federal disponibilizou, em 04/08/2014, a sexta parcela no valor de R$685.827.270,43 para o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A sexta parcela de 2014 da complementação da União ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) está disponível desde esta segunda-feira, 4 de agosto, nas contas correntes dos municípios e dos 
estados beneficiários. No total, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassou R$ 
685.827.270,43 aos entes federativos na última quinta-feira, 31 de outubro. 
Este ano, a complementação da União contempla 10 (dez) estados e seus respectivos municípios, os quais não 
alcançaram com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno estabelecido para 2014, que é de R$ 
2.285,57. São eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande 
do Norte. 
Principal fonte de financiamento da educação básica pública, o Fundeb é formado por percentuais de diversos 
impostos e transferências constitucionais, a exemplo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). 
Pelo menos 60% dos recursos devem ser usados na remuneração de profissionais do magistério em efetivo 
exercício, como professores, diretores e orientadores educacionais. O restante serve para despesas de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, compreendendo, entre outras ações, o pagamento de outros 
profissionais ligados à educação, bem como para aquisição de equipamentos e construção de escolas. Disponível 
em: < http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/5946-fnde-transfere-r$-685,8-
milh%C3%B5es-da-complementa%C3%A7%C3%A3o-ao-fundeb>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/escolha-pnld-2015
http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/5946-fnde-transfere-r$-685,8-milh%C3%B5es-da-complementa%C3%A7%C3%A3o-ao-fundeb
http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/5946-fnde-transfere-r$-685,8-milh%C3%B5es-da-complementa%C3%A7%C3%A3o-ao-fundeb
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Educação – FNDE - adquire e distribui livros para todos os alunos de determinada 

etapa de ensino e repõe e complementa os livros reutilizáveis para outras etapas.120 

 

3.4 Percalços do Ensino Médio 

 

 

 “[...] muitas vezes, esses estudantes dizem que gostam da escola, 

mas não gostam das aulas. Porque a escola é o lugar da socialização 

dos jovens, mas o gosto por aprender está completamente ausente 

de muitas escolas”. 

(Rui Canário)121 

 

  

O tamanho dos percalços enfrentados todos os dias pelo alunado do Ensino 

Médio é grande. Para cada dificuldade que surge nos caminhos precisam ser forte 

o suficiente para enfrentá-la e não sucumbir ao sentimento de desistência. No 

entanto, a não desistência não confere com as informações que identificamos em 

diversos bancos de dados, conforme Filipe Jahan:122  

 

 Evidência disso é o índice de jovens de 18 a 24 anos que completaram 

o segundo ciclo do 2º grau, que equivale ao nosso ensino médio. 

Conforme o Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat), a 

média de conclusão nessa faixa etária entre os 27 membros é de 79%. 

Nos Estados Unidos, chega a 89%. No Brasil, conforme a Síntese dos 

Indicadores Sociais divulgada pelo IBGE em 2010, somente 37% dos 

jovens de 18 a 24 anos já completaram a etapa. Segundo pesquisa 

recente divulgada pelo Instituto Unibanco junto à rede estadual paulista, 

de cada 100 alunos que terminam o ensino fundamental com a idade 

                                                             
120 Disponível em: < http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico>. Acesso em: 04 ago. 2014. 
121 CANÁRIO, Rui. Entrevista com Viviane Mosé. In: MOSÉ, Viviane. A escola e os desafios contemporâneos. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 314. 
122 JAHAN, Filipe. O ensino médio e seus caminhos. Revista Educação, ago. 2011. Disponível em: < 
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/169/o-ensino-medio-e-seus-caminhos-234935-1.asp>. Acesso em: 
03 ago. 2014. 
 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/169/o-ensino-medio-e-seus-caminhos-234935-1.asp
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correta, 83 vão para o ensino médio. Destes, apenas 47 terminam o 

médio em três anos. Considerando a evasão do início do fundamental 

ao final do médio, de cada 100 estudantes que entram saem 23 no 

período correto. 

Para aumentar esses índices de conclusão, o MEC aposta na ampliação 

da educação profissional, ainda pouco expressiva no Brasil. No âmbito 

do ensino secundário, ela responde por apenas 14% das matrículas, 

contra 77% da Áustria, 58% da Alemanha, 44% da França, 42% da 

China e 37% do Chile. 

 

 

Para reverter esse quadro, necessitamos de maiores incentivos 

governamentais em relação à ampliação educacional, para, de fato, chegar 

efetivamente ao nosso alunado. Mas, todas as vezes que nossos governantes 

investem apenas em educação profissionalizante, não estão visualizando um 

profissional com curso superior, mas apenas e tão somente atendendo ao requisito 

básico das empresas que exigem uma qualificação para colocá-los no mercado de 

trabalho. 

Ainda conforme Filipe Jahan, outro ponto básico é os investimentos 

governamentais para os profissionais da área da educação.123 

 

Segundo levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged), o salário médio nacional de admissão de um docente do 2º 

grau é de R$ 1.078. Em comparação com outros países, o Brasil está 

bem atrás nesse quesito. Na França, um professor do ensino médio em 

início de carreira ganha cerca de R$ 4 mil. Nos Estados Unidos o valor 

médio chega a R$ 5,5 mil. 

 

 

Como lutar com uma desproporcionalidade nos valores salariais dos 

docentes, pois fica claro que em qualquer outro tipo de emprego ele será mais 

                                                             
123 JAHAN, Filipe. O ensino médio e seus caminhos. Revista Educação, ago. 2011. Disponível em: < 
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/169/o-ensino-medio-e-seus-caminhos-234935-1.asp>. Acesso em: 
03 ago. 2014. 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/169/o-ensino-medio-e-seus-caminhos-234935-1.asp
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remunerado e não terá o mesmo desempenho para um trabalho com um baixo 

salário. 

Em pesquisa recente o Ministério da Educação publicou que o piso salarial 

do magistério é de R$ 1.697,00124 (um mil seiscentos e noventa e sete reais) que 

ele é considerável 125: 

 

Em 16 de julho de 2008 foi sancionada a Lei n° 11.738, que instituiu o 

piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica, regulamentando disposição constitucional 

(alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias). 

1) Resolução define critérios de repasse de recursos do Fundeb 

para complementação do Piso Salarial Profissional Nacional. 

A Resolução nº 7, de 26 de abril de 2012 do Ministério da Educação 

traz os novos critérios de complementação do Piso Salarial aprovados 

pela  Comissão Intergovernamental para Financiamento da Educação 

de Qualidade, composta por membros do MEC, do Conselho Nacional 

de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime).  

Essa resolução trata do uso de parcela dos recursos da complementação 

da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (Fundeb) para o pagamento integral do piso salarial dos 

profissionais da educação básica pública. 

2) Decisão do STF sobre a validade da Lei do Piso  

No dia 27/02/2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei 

11.738/2008, que regula o piso salarial nacional dos profissionais do 

magistério público da educação básica, passou a ter validade a partir de 

27 de abril de 2011, quando o STF reconheceu sua constitucionalidade. 

A decisão tem efeito erga omnes,   isto é, obriga a todos os entes 

federativos ao cumprimento da Lei.  
 

                                                             
124 O piso salarial do magistério foi reajustado em 8,32% em janeiro de 2014, conforme determina o artigo 5º da 
Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. O valor do piso em 2014 é de R$ 1.697,00. O piso salarial foi criado em 
cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea e do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Conforme a legislação vigente, a correção reflete a variação ocorrida no valor anual 
mínimo por aluno definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) de 2013, em relação ao valor de 2012. O vencimento 
inicial dos profissionais do magistério público da educação básica, com formação de nível médio modalidade 
normal,  com jornada de 40 horas semanais, em 2014 é de  R$ 
1697,00. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18376&Itemid=382 
<<Acesso em 19 jan. 2015 às 14h19.>> 
125 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12253&Itemid=382 <<Acesso 
em 19 jan. 2015 às 10h55.>> 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18376&Itemid=382
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12253&Itemid=382
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Temos diversos complicadores quando falamos do Ensino Médio no 

Brasil126: 

 A distância a ser percorrida entre a residência do professor e a 

escola na qual ele irá ministrar as suas aulas; este fica muitas horas no 

trânsito e, muitas vezes, o grau de dificuldade para chegar é maior que todos 

os outros (alguns recebem um pequeno auxílio para as escolas de difícil 

acesso). No entanto, o que é considerado difícil acesso, o critério utilizado 

pelos governantes para enquadrar o professor nesse auxílio, é um tanto 

quanto subjetivo. 

 O alto índice de drogas dentro e no entorno das escolas é 

assombroso. O professor muitas vezes sente-se refém dos próprios alunos 

(há que se ressaltar que não são todos, mas um número considerável) que 

usam e até mesmo traficam as drogas. 

 A falta de estímulo para que o profissional da educação seja 

valorizado no mercado de trabalho é cada vez maior, há diversas 

dificuldades enfrentadas no decorrer de suas carreiras docentes. 

                                                             
126 A primeira tentativa de integrar o ensino médio regular e o técnico foi a reforma da Educação Básica 
promovida durante o regime militar, pela Lei 5.692, de 1971. Por esse modelo, a educação profissional passou a 
ser compulsória para alunos do segundo grau da rede pública. 
Para incluir os novos conteúdos técnicos, os programas curriculares diminuíram a carga horária das disciplinas 
tradicionais. Na opinião de Celso Ferretti, da Universidade de Sorocaba, Celso Ferretti, o modelo era "torto", pois 
tinha tendência a formar pessoas técnicas sem desenvolver conhecimentos de aspectos sociais de forma mais 
ampla. 
Com o esvaziamento, as escolas passaram a ter cada vez menos cursos ocupacionais. Na década de 1990, a 
educação profissional de nível médio ficou quase que restrita às Escolas Técnicas Federais (ETFs). A edição da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 voltou a articular o segmento com o ensino regular. 
As duas principais ações dessa reforma foram o decreto 2.208 (1997) e o Programa de Expansão da Educação 
Profissional (Proep). A primeira introduziu a separação formal dos dois modos de ensino, em que a oferta de 
cursos ocupacionais passou a acontecer somente de maneira paralela ao médio regular, através dos modelos 
subsequente e concomitante. 
O Proep previa parcerias com instituições públicas e privadas para construir novas escolas técnicas. Pelos 
contratos, metade da oferta de cursos seria para o nível médio e a outra para o superior, com reserva de vagas 
gratuitas. Entre 1999 e 2007, 98 entidades receberam R$ 257 milhões do governo federal, mas uma fiscalização 
do MEC em 2009 revelou que apenas uma cumpriu todo o acordo. 
JAHAN, Filipe. O ensino médio e seus caminhos. Revista Educação, ago. 2011. Disponível em: < 
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/169/o-ensino-medio-e-seus-caminhos-234935-1.asp>. Acesso em: 03 
ago. 2014. 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/169/o-ensino-medio-e-seus-caminhos-234935-1.asp
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Ainda temos que levar em conta a distorção idade-série127, segundo Márcia 

Jacomini, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 

2009 revela que 90,6% dos jovens de 15 a 17 anos frequentavam a escola, mas a 

taxa líquida de escolarização nessa faixa etária era de 50,9%. “Ou seja, desses 

90,6%, pouco mais da metade frequentava o ensino médio. Isso mostra como há 

um atraso em relação à idade-série”. 

Outros dados mostram que a reprovação no ensino médio depende também 

do aprendizado e da retenção no ensino fundamental. Também é um desafio que 

depende muito da formação dos professores e de suas condições de trabalho, como 

lidarão com esses alunos que estão com idade superior a que correspondem a sua 

série normal. 

É nítida a importância que se faz de o professor não tratar esses alunos, com 

maiores dificuldades, como incapazes. Na verdade, o mau desempenho pode estar 

ligado a diversas causas, que incluem desde a defasagem idade-série até mesmo 

problemas pessoais, mas é claro que todos podem aprender. Acreditamos que a 

solução, para sanar essas deficiências, não é o trabalho individual dos professores, 

mas sim uma forma de repensar o sistema educacional brasileiro e a escola como 

um conjunto de medidas que faça os alunos se envolverem com o ensino. 

Na verdade, esses problemas não nascem no ensino médio. Segundo Márcia 

Jacomini a taxa de reprovação é alta em grande parte porque os alunos vêm do 

ensino fundamental com deficiência de aprendizagem, ou seja, não sabem os 

conteúdos e não desenvolveram as habilidades desejadas ao final dessa etapa. Ao 

entrar no ensino médio, apresentam dificuldades para avançar para um grau maior 

                                                             
127 http://revistaescolapublica.uol.com.br/textos/28ensino-medio-reprovado-267452-1.asp <<Acesso em 19 
jan. 2015 às 15h45.>> 

http://revistaescolapublica.uol.com.br/textos/28ensino-medio-reprovado-267452-1.asp
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de complexidade. Os jovens chegam a essa etapa já em uma situação de 

defasagem de aprendizado, mesmo estando na série adequada à sua realidade128. 

Ainda como percalços do ensino médio, temos os alunos do noturno que, 

muitas vezes, demasiadamente cansados depois de uma jornada de trabalho 

extensa, acabam tendo pouco tempo para se dedicarem aos estudos. Esses 

estudantes em geral apresentam um desempenho ruim, que, consequentemente, 

pode desestimulá-los. No entanto, não é possível acabar com o ensino noturno, 

para solucionar o problema, já que também não há escolas o suficiente para 

atender toda a demanda de matrículas no período diurno e, por outro lado, sempre 

existirá a necessidade de alguns estudantes trabalharem durante o dia. 

Algumas soluções têm sido discutidas nacionalmente, como a matrícula por 

disciplina, um currículo mais envolvente e atividades adaptadas para essas turmas. 

Diminuir, é claro, a distorção idade-série seria um atenuante para o problema, já 

que quanto mais velhos os alunos, maior a necessidade de se inserirem no 

mercado de trabalho.  

A sociedade como um todo precisa encontrar alternativas para ampliar o 

tempo desses jovens na escola e trazê-los para o diurno, quando possível, mas o 

ensino noturno ainda é necessário. 

 

 

3.4.1 Abandono Escolar 

 

“A capacidade de decidir, de optar, de querer ou não querer, de 

aceitar ou rejeitar, é algo pessoal e intransferível. E é esse caráter 

que determina a responsabilidade”. 

(Dermeval Saviani)129 

                                                             
128 http://revistaescolapublica.uol.com.br/textos/28ensino-medio-reprovado-267452-1.asp <<Acesso em 19 
jan. 2015 às 16h18.>> 
129 SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistema. 8ª ed. Campinas: Autores Associados, 2000, p. 
53. 

http://revistaescolapublica.uol.com.br/textos/28ensino-medio-reprovado-267452-1.asp
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É muito comum visualizarmos uma evasão do alunado. Isso, muitas vezes 

já mencionado, ocorre devido a tantas adversidades e às contingências das 

necessidades, o que, além de não propiciar o desenvolvimento adequado para 

País, faz com que os alunos se sintam forçados a mudarem os rumos traçados em 

suas vidas. 

O Ministério da Educação e Cultura – MEC traz números exorbitantes em 

relação à evasão escolar ser intensa. Como mostram seus dados, há 50.042.448 

matriculados em todos os níveis educacionais. No entanto, temos no ensino 

fundamental apenas 29.069.281 e, a seu término, para adentrar ao ensino médio, 

há apenas e tão somente 8.312.815 matriculados130.  Essa evasão tão 

desproporcional destrói um Estado, uma vez que não se mostra forte o bastante, 

para pensar na educação dos seus. Fato contra o qual devemos lutar, para 

conquistarmos maiores patamares tanto no cenário nacional quanto internacional. 

Esse abandono escolar vem demonstrado em diversas pesquisas feitas no 

Brasil e no exterior. Mas como trabalhar para disseminar esse mal que contamina 

o País? 

Em audiência pública, o Ministro da Educação, Henrique Paim131, 

reconheceu que o ensino médio é o setor com mais problemas e um dos maiores 

desafios do ministério. Os elevados índices de reprovação e evasão aliados a 

problemas de qualidade preocupam não só o ministro, mas toda a sociedade. 

O governo aposta no Pacto Nacional pelo Ensino Médio para melhorar a 

educação. Nele há uma série de ações envolvendo as secretarias de educação dos 

estados para melhorar a formação dos professores e de coordenadores 

                                                             
130 Disponível em: http://www.oglobo.globo.com/sociedade/educação/total-de-matriculas-cai-no-ensino-
basico-mas-aumenta-nas-creches-11709299 << Acesso em 11 de Jun. de 2014 – 17h15min>>. 
 
131 Entrevista concedida pelo Ministro da Educação Henrique Paim em audiência na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado (CE) na data de 09.04.2014. 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/04/09/com-alto-indice-de-evasao-e-reprovacao-ensino-
medio-e-desafio-para-ministerio-da-educacao <<Acesso em 19 jan. 2015 às 08h36>>. 

http://www.oglobo.globo.com/sociedade/educação/total-de-matriculas-cai-no-ensino-basico-mas-aumenta-nas-creches-11709299
http://www.oglobo.globo.com/sociedade/educação/total-de-matriculas-cai-no-ensino-basico-mas-aumenta-nas-creches-11709299
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/04/09/com-alto-indice-de-evasao-e-reprovacao-ensino-medio-e-desafio-para-ministerio-da-educacao
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/04/09/com-alto-indice-de-evasao-e-reprovacao-ensino-medio-e-desafio-para-ministerio-da-educacao
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pedagógicos. Faz parte das metas os indicadores de proficiência em matemática, 

português e ciências. Todos os estados-membros da federação aderiram ao 

programa, inclusive, o Distrito Federal. 

É unanime entre a população brasileira que há uma necessidade de 

melhorarmos o nosso sistema educacional. Isso não é novidade. Só que o 

problema, na realidade, é de qualidade e de inclusão. 

A partir do primeiro ano do ensino médio, o índice de reprovação é de 30%, 

fator que está relacionado também à evasão escolar. De 1997 até os dias atuais, 

foram incluídos cinco milhões de estudantes. O desafio maior está em fazermos a 

inserção com qualidade.  

Com relação à jornada de permanência nas escolas para os estudantes, precisa ser 

ampliada. Quanto a isso mencionou o Ministro da Educação Henrique Paim132: 

 

A ampliação da jornada dos estudantes é outro ponto que vai receber 

grande atenção do ministério. Ele informou que de 2010 a 2013 houve 

um crescimento de 139% no número de matrículas com jornada igual 

ou superior a sete horas, e o governo continuará incentivando as 

instituições de ensino e as secretarias de educação para que façam a 

ampliação do tempo de permanência das crianças nas escolas. 

– O Ministério da Educação investe R$ 2 bilhões por ano nesse 

programa, tanto em recursos para alimentação escolar como em 

recursos para a própria escola, para que ela tenha condições de ficar 

mais tempo com o aluno. Tínhamos, em 2010, 3% das matrículas em 

educação em tempo integral. Agora chegamos a 12%. O Plano Nacional 

de Educação [PNE] estabelece 25% das matrículas; por isso, nos 

próximos dez anos, temos de dobrar o total. Pelo nosso desempenho até 

agora, acreditamos que seja factível cumprirmos tal meta – afirmou. 

  

Os governantes precisam desenvolver políticas públicas que sejam mais 

interessantes e eficientes para o alunado, para que eles não desistam no meio do 

                                                             
132 Entrevista concedida pelo Ministro da Educação Henrique Paim em audiência na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado (CE) na data de 09.04.2014. 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/04/09/com-alto-indice-de-evasao-e-reprovacao-ensino-
medio-e-desafio-para-ministerio-da-educacao Acesso em 19 jan. 2015 às 08h36. 
 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/04/09/com-alto-indice-de-evasao-e-reprovacao-ensino-medio-e-desafio-para-ministerio-da-educacao
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/04/09/com-alto-indice-de-evasao-e-reprovacao-ensino-medio-e-desafio-para-ministerio-da-educacao
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caminho, já que desistir é fácil e, na contra mão, persistir requer superar 

dificuldades hercúleas.  

Dermeval Saviani, falando a respeito de liberdades humanas, relata que isso 

parece mostrar como o homem é capaz de superar os condicionamentos de sua 

situação; ele se revela capaz de intervir pessoalmente na situação para aceitar, 

rejeitar ou transformar. O homem é, então, um ser autônomo; um ser livre133. 

Assim, a responsabilidade precisa ser exercida dos dois lados, ser uma via 

de mão dupla; tanto o Estado quanto a sociedade (alunos e pais) precisam ter 

comprometimento com as pretensões que querem alcançar. De um lado, um 

governante que quer aumentar o número de alunos concluintes; e, do outro, alunos 

e pais querem esse grupo formado e sendo inseridos no mercado de trabalho, com 

melhores condições das que tiveram no passado. 

E ao falarmos em um passado não tão remoto assim, observamos que os 

pais e avós desse alunado atual, também, não tiveram boas oportunidades. O grau 

de dificuldade para chegarem a concluírem o ensino médio, fez com que muitos 

deles, hoje, sejam analfabetos, e um percentual maior ainda dos que não 

conseguiram terminar nem mesmo o ensino fundamental. Ressalta-se que, se 

compararmos os índices da década de 1980 aos atuais, os anteriores são bem 

menores, mas não significa que tínhamos uma melhor qualidade de ensino, o que 

ocorre é que havia evasão, até pela falta de incentivo ao desenvolvimento 

intelectual, e também um número maior de repetência. Isso, na realidade, se 

inverteu hoje. A evasão cai, no entanto, não significa uma qualidade no ensino, 

pois há uma progressão sem, contudo, haver um desenvolvimento significativo do 

potencial estudantil. Significa que da mesma forma, o sistema educacional 

continua retendo as pessoas por mais tempo nos níveis educacionais. 

                                                             
133 SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistema. 8ª ed. Campinas: Autores Associados, 2000, p. 
50. 
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Não podemos esquecer-nos que há grandes diferenças regionais espalhadas 

Brasil a fora. Por exemplos, o Norte do País é menos populoso, no Amazonas, 

isso acontece, não apenas por uma questão geográfica, mas porque menos jovens 

passam do ensino fundamental para o ensino médio, aliás, muitos desistem antes 

mesmo de chegarem a essa etapa dos estudos. Já na região Sul, no Rio Grande do 

Sul, o número de alunos é maior e, consequentemente, o fluxo de alunos é mais 

constante, o que permite uma evolução do ciclo do ensino fundamental para o 

ensino médio, e, portanto, menor exclusão.   

   

3.5 O Sistema de Bolsas para o Ensino Médio 

 

“As fontes sociais e culturais de comportamento transviado são 

estruturas sociais que cada indivíduo carrega em si mesmo, pois ele 

irá atuar de acordo com a sociedade que o acolhe e o protege. Caso 

essa mesma sociedade lhe traga formas para ter comportamentos 

desviantes, este irá se comportar como tal, pois é o meio em que vive 

que exige dele tomar determinadas atitudes.” 

(Sílvia Andréia Vasconcelos)134 

 

 

Uma análise do Ensino Médio, voltado para um padrão de qualidade, 

permite-nos, por exemplo, encontrar alunos excepcionais em seus desempenhos 

escolares; porém, sem condições financeiras, para prosseguirem os seus estudos, 

pois, possuem muitas responsabilidades, como ajudar na economia familiar. 

Existe, por exemplo, o Programa Educa Mais Brasil135. Trata-se do maior 

programa de inclusão educacional do país e está há 11 anos no mercado, 

permitindo que estudantes impossibilitados de pagar uma mensalidade integral 

                                                             
134 VASCONCELOS, Sílvia Andréia. Da (não) efetividade do direito à educação: o caso brasileiro. Dissertação de 
Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Defesa apresentada em 30 jun. 2009, p. 48-49. 
135 https://www.educamaisbrasil.com.br/quem-somos <<Acesso em 19 jan. 2015 às 23h49>> 

https://www.educamaisbrasil.com.br/quem-somos
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tenham acesso a instituições de ensino particulares por meio de bolsas de estudo 

parciais.  

O programa tem parceria com mais de 10 mil instituições - entre 

universidades, centros universitários, faculdades, colégios e escolas técnicas – que 

disponibilizam bolsas de estudo de até 70% para cursos de graduação, pós-

graduação, ensino básico, cursos técnicos presenciais, cursos livres e idiomas. 

Mais de 300 mil alunos já foram beneficiados pelo Educa Mais Brasil136 

que vem investindo na formação completa e de qualidade de indivíduos que irão 

construir uma carreira e, certamente, proporcionarão resultados mais 

significativos na consolidação de um país mais justo e desenvolvido. 

O Programa CEFAM137 – Centro Específico de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério, elaborado em 1982 pela antiga Coordenadoria 

do Ensino Regular de Segundo Grau do MEC e divulgado juntos às Secretarias 

de Educação, foi um centro de formação do magistério que surgiu para substituir 

os antigos magistérios e os normais; tinha uma visão diferenciada sobre a 

formação educacional. O curso funcionava em período integral, com duração de 

quatro (04) anos em vários municípios do estado de São Paulo. Para ingressar era 

necessário superar um exame (Vestibulinho) e uma entrevista, os candidatos 

aprovados, além de ter uma formação profissional, recebiam uma bolsa de estudo 

para ajuda de custo para manter os alunos em período integral na escola, era no 

valor de um salário mínimo.  

Com uma visão de novo cenário educacional, a carga horária docente no 

Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério - CEFAM 

seria composta de horas-aula, horas-atividades e horas de trabalho pedagógico, 

                                                             

136 As inscrições são gratuitas. O Educa Mais Brasil é o programa de bolsas de estudo do Instituto Educar. 

Funciona da seguinte maneira: basta se inscrever no site e aguardar as instruções do Programa Educa 
mais Brasil. Todo o processo é virtual e gratuito, para trazer ao alunado mais comodidade e agilidade. Após a 
escolha do curso de interesse e com a Carta de Matrícula, que receberão os contemplados pelo programa, apenas 
fazendo a impressão da carta e apresenta-la na instituição de ensino para garantir a bolsa. 

 
137 Em São Paulo o governador Orestes Quércia (1987 a1991) cria, pelo Decreto Governamental nº 28.089 de 13 
de janeiro de 1988, no âmbito da Rede Estadual de Ensino, os Centros Específicos de Formação e 
Aperfeiçoamento do Magistério. O legislador, para a criação do CEFAM, se respaldou na Deliberação CEE nº 
30/87 e no Regimento Comum das Escolas de 1º e 2º graus – Decretos nº 10.623, de  16/10/77 e nº 11.625, de 
23/5/78.  
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respeitado o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Mediante o projeto 

“Bolsas de Trabalho para o Magistério”, foram asseguradas bolsas para garantir o 

tempo integral dos alunos e seu trabalho de monitoria nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Com a descontinuidade desse projeto no âmbito do MEC, as bolsas 

passaram a ser financiadas, em alguns estados, com recursos dos respectivos 

governos. No período da tarde, quatro horas eram destinadas para a realização de 

sessão de estudos, pesquisas, reuniões, planejamento e avaliação do currículo 

pleno da habilitação, sendo atribuídas aos docentes conforme normas a serem 

expedidas pela Secretaria da Educação. Após dois anos de escola, seria iniciado o 

processo de estágio vinculado com escolas que abrissem espaço para os alunos do 

CEFAM (a vinculação representa um grande avanço na questão do aprendiz não 

depender de si próprio para conseguir fazer o estágio). 

Infelizmente, esse programa foi extinto em 2005. Assim, faz-se necessário 

um sistema de bolsas para o Ensino Médio direcionado e especificando alguns 

requisitos como um desempenho de qualidade, para beneficiar os que sejam 

merecedores desses auxílios governamentais e que, ao término, tenham, também, 

uma bolsa de estudo para ingressarem na universidade. Isso, consequentemente, 

proporcionar-lhes-á condições de realizarem os estudos com um grau de 

qualidade e, consequentemente, com sua conclusão, maiores garantias de 

emprego com uma remuneração maior. 

Para tanto, deve-se haver um planejamento econômico; por um lado, para 

dar possibilidades a esse alunado de inserir-se no mercado de trabalho com 

condições de igualdade; por outro, a partir do retorno de tais condições, exigir 

destes dedicação no mercado brasileiro como forma de devolução dos valores 

investidos. Com isso, certamente ambos os lados não se sentirão lesados.   

Todas as vezes que pensamos nos indivíduos inseridos em uma sociedade, 

vislumbramos, muitas vezes, que eles serão o reflexo da própria sociedade. Se a 

sociedade o tratou bem, ele também irá tratar bem essa sociedade, mas, se o tratou 
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mal, e este não se considerar inserido nela, fará de tudo para que realmente seja 

excluído, já que não é aceito, independentemente das formas de que precisará 

utilizar. 

Cabe ao Estado tomar conta dos integrantes dessa sociedade, em todos os 

aspectos, sejam eles físicos, psicológicos ou culturais. 

  

 

3.5.1 O Sistema de Bolsas Integrais para o Ensino Médio: dedicação ao     

estudo  

 

 

“o bem-estar ou a felicidade do indivíduo somente é possível se houver 

um equilíbrio entre suas expectativas, suas exigências e os meios 

socialmente acordados”. 

(Émile Durkheim)138 

 

 

Como dissemos anteriormente, as políticas públicas voltadas para o 

alunado do Ensino Médio ajudam a diminuir as diferenças de classes sociais e 

propicia um pequeno patamar de igualdade para aqueles que não tiveram a sorte 

de nascer em um lar mais abastado, financeiramente falando. 

Um sistema de bolsas integrais para o Ensino Médio, com dedicação 

exclusiva aos estudos, propicia aos os alunos uma capacitação maior, e, 

indubitavelmente, esses alunos produzirão muito mais. É um investimento 

necessário e possível pelos nossos governantes que deixam à margem da 

sociedade aqueles que, por uma razão financeira, não conseguem atingir os seus 

objetivos, outrora vislumbrados. 

                                                             
138 DURKHEIM, Émile. O suicídio. Prefácio: Carlos Henrique Cardim, XXVII, São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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Esses objetivos são traçados como sonhos da mais tenra idade. Ao se 

tornarem adultos, cobram de si mesmos e até da sociedade as oportunidades que 

muitas vezes lhes foram e são negadas. 

A cobrança pessoal é sempre maior que a cobrança dos familiares que, 

consequentemente, esperam que alcancem os sucessos que assistiram amiúde no 

cinema, na televisão e até mesmo em histórias contadas entre amigos. 

O aluno que demonstra um desempenho maior, um interesse maior, 

consequentemente irá se destacar frente aos colegas. Esse destaque poderá ser um 

dos mecanismos utilizados para uma seleção daqueles que, indubitavelmente, 

demonstrarão, por meio das aulas e dos trabalhos desenvolvidos, um potencial 

muito grande, diferenciado dos demais. 

Na sociedade como um todo existem homens com conhecimento e 

desenvolvimento medíocres, mas que, devido à vontade, à garra, à ânsia de 

vencer, de aprender a aprender, podem se transformar em homens de 

conhecimento mais elevado, saindo da condição se segregação intelectual que, 

muitas vezes, lhe é impingida. A partir do momento que esse alunado tem um voto 

de confiança, recebendo uma bolsa de estudo em forma de incentivo, a exigência 

de uma dedicação exclusiva aos estudos será encarada com ânimo. Assim, 

teremos, em um futuro próximo, o aluno universitário com um preparo maior, 

para poder escolher com segurança e clareza a sua profissão. 

Isso propicia um ciclo favorável, pois o aluno, ao adentrar os bancos 

universitários, conseguirá frequentá-los com um nível de qualidade mais elevado.  

Mais, terá capacidade de exigir um nível mais avançado das suas aulas no curso 

superior; opção de carreira que seguirá para a sua vida. Assim, consequentemente, 

teremos no mercado de trabalho um profissional mais bem qualificado, já que teve 

maior dedicação aos seus estudos desde o nível médio, podendo realizá-los de 

forma mais significativa. 
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Muitos dos nossos alunos têm um histórico de vida, um script muito 

semelhante à história de vida dos seus pais: as poucas oportunidades e, 

consequentemente, também, uma dificuldade maior de dedicação e aprendizado. 

Sabemos, da impossibilidade de progresso sem que haja mudança, Por isso, 

os que não buscam mudar suas mentes, não têm condições nem competência para 

mudar nada.  

No entanto, segundo Pedro Demo139, podemos Educar pela pesquisa: 

 

Não se trata de uma visão pedagógica, embora a suponha e inclua, mas 

de um enfoque tipicamente propedêutico, ligado ao desafio de construir 

a capacidade de (re)construir,  na educação básica e superior, 

qualidade formal e política. O interesse está voltado a fundamentar a 

importância da pesquisa para a educação, até o ponto de tornar a 

pesquisa a maneira escolar e acadêmica de educar. O que distingue a 

educação escolar e acadêmica de outras tantas maneiras de educar é o 

fato de estar baseada no processo de pesquisa e formulação própria. 

[...]  

Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o 

profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa 

como princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana. 

Não é o caso fazer dele um pesquisador “profissional”, sobretudo na 

educação básica, já que não a cultiva em si, mas como instrumento 

principal do processo educativo. Não se busca um “profissional da 

pesquisa”, mas um profissional da educação pela pesquisa. Decorre, 

pois, a necessidade de mudar a definição do professor como perito em 

aula, já que a aula que apenas ensina a copiar é absoluta imperícia. 

 

 

Para lançar mão desse recurso, cuja possibilidade de prática pode ser 

observada todos os níveis de ensino, basta professor e aluno terem o espírito de 

pesquisador, seja na educação infantil ou na pós-graduação. Esse ensinar a 

construir e (re)construir faz com que o aluno realmente se sinta inserido no meio 

educacional. Proporciona ao aluno o gosto pelos estudos, além de gostar de ir para 

                                                             
139 DEMO, Pedro. Educação pela pesquisa. 9ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011, p. 01-02. – (Coleção 
educação contemporânea). 
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a escola, ele irá gostar mais ainda em desenvolver as pesquisas solicitadas pelos 

professores da escola. 

Ainda segundo o mesmo autor, a proposta de educar pela pesquisa tem pelo 

menos quatro pressupostos cruciais140: 

 

 a convicção de que a educação pela pesquisa é a especificidade 

mais própria da educação escolar e acadêmica, 

 o reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com 

qualidade formal e política é o cerne do processo de pesquisa, 

 a necessidade de fazer da pesquisa atitude cotidiana no professor 

e no aluno, 

 e a definição de educação como processo de formação da 

competência histórica humana. 

 

  Somente com pesquisas, o próprio aluno chegará às soluções mais 

aceitáveis no processo educacional, já que há um processo de reconstrução, ao 

reconhecer que acabou de adquirir um conhecimento múltiplo, para vida 

acadêmica e para a vida como um todo. 

O professor que desempenha uma prática diferenciada que é a pesquisa, 

obviamente estará mais próximo dos alunos, consequentemente, saberá de outros 

detalhes da vida do educando que muitas vezes, tornar-se-á um grande amigo do 

professor que, em determinados momentos da própria pesquisa em si, também 

poderá adentrar em um processo de formação humanística. 

No entanto, não é somente no ambiente escolar que o indivíduo será 

educado. A família, mais do que qualquer outro ente, educa todos os dias e a toda 

hora, sendo o núcleo mais responsável pelas condições de emancipação e 

preparação dos filhos. A roda de amigos, a reunião no bar, o ambiente de trabalho, 

                                                             
140 DEMO, Pedro. Educação pela pesquisa. 9ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011, p. 07. – (Coleção 
educação contemporânea). 
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etc. são lugares possivelmente educativos também. Entretanto, todos esses lugares 

e agentes educam através de outros expedientes que não seja a pesquisa. 

Obviamente que a pesquisa irá inserir no educando uma marca de cunho 

político do início ao fim dos seus estudos, não da vida. Torna-se cada vez mais 

evidente a proximidade entre conhecer e intervir, porque conhecer é a forma mais 

competente de intervir; a pesquisa incorpora necessariamente a prática ao lado da 

teoria. Essa marca política que desenvolve no indivíduo não aparece somente nas 

suas ideologias, mas sobremaneira no processo de formação do sujeito crítico e 

inovador, que encontra no conhecimento a arma mais potente de criação, para 

fazer e se fazer oportunidade histórica de vida. 

Nesse sentido Pedro Demo ressalta141: 

 

A cidadania que se elabora na escola não é, por sua vez, qualquer uma. 

Pois é especificamente aquela que sabe fundar-se em conhecimento, 

primeiro para educar o conhecimento, e, segundo, para estabelecer com 

competência inequívoca uma sociedade ética, mais equitativa e 

solidária. 

 

A escola que traz, como conceitos práticos, a aula que só repassa 

conhecimento, não sai do ponto de partida e, na prática, acaba atrapalhando o 

aluno, porque este passa a ser um objeto de ensino e construção e não um ser 

pensante que indaga, questiona, distingue-se de qualquer outro. Ela apenas lhe 

proporciona repetir aquilo que lhe foi proposto, ceifando-lhe a possibilidade de 

ser instrumento e veículo de transferência de conhecimentos, assim como 

extingue a interação professor/aluno, por meio da qual ambos aprendem. 

A pesquisa em si traz uma percepção emancipatória do indivíduo que busca 

conhecimentos, faz com que tenha oportunidades, à medida que começa e se 

                                                             
141 DEMO, Pedro. Educação pela pesquisa. 9ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011, p. 08-09. – (Coleção 
educação contemporânea). 
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reconstitui pelo questionamento sistemático da realidade em prol de englobar a 

ética dos fins e valores. 

Devemos ressaltar que não é possível sair da condição de objeto (massa de 

manobra), sem formar consciência crítica de qualquer situação e contestá-la com 

propriedade de causa no seu conhecimento, fazendo através desses 

questionamentos instrumentos que irão instruir os caminhos de mudanças. É uma 

marca permanente de reconstrução do indivíduo no processo emancipatório, 

retirando-o da ignorância. 

Pedro Demo, ainda ressalta que a característica emancipatória da educação, 

portanto, exige a pesquisa como seu método formativo, pela razão principal de 

que somente um ambiente de sujeitos gera sujeitos. Entre educação e pesquisa há 

um trajeto coincidente, que podemos assim sugestivamente codificar142: 

 

a) ambas se postam contra a ignorância, fator determinante da 

massa de manobra; enquanto a pesquisa busca o conhecimento, para 

poder agir na base do saber pensar, a educação busca a consciência 

crítica, marca essencial de quem se sabe e sabe da realidade; 

b) ambas valorizam o questionamento, marca inicial do sujeito 

histórico; enquanto a pesquisa se alimenta da dúvida, de hipóteses 

alternativas de explicação e de superação constante de paradigmas, a 

educação alimenta o aprender a aprender, fundamento da alternativa 

histórica; 

c) ambas se dedicam ao processo reconstrutivo, base da 

competência sempre renovada; enquanto a pesquisa pretende, através 

do conhecimento inovador, manter a inovação como processo 

permanente, a educação, usando o conhecimento inovador como 

instrumento, busca alicerçar uma história de sujeitos para sujeitos; 

d) ambas incluem a confluência entre teoria e prática, por uma 

questão de realidade concreta; enquanto a pesquisa busca na prática a 

renovação da teoria e na teoria a renovação da prática, a educação 

encontra no conhecimento a alavanca crucial da intervenção inovadora, 

agregando-lhe sempre o compromisso ético; 

e) ambas se opõem terminantemente à condição de objeto, por ser a 

negação da qualidade formal e política; enquanto a pesquisa usa a 

transmissão de conhecimento como ponto de partida e se realiza em sua 

                                                             
142 DEMO, Pedro. Educação pela pesquisa. 9ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011, p. 10-11. – (Coleção 
educação contemporânea). 
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reconstrução permanente, a educação exige ultrapassar o mero ensino, 

instrução, treinamento, domesticação; 

f) ambas se opõem a procedimento manipulativos, porque estes 

negam o sujeito; enquanto a pesquisa supõe ambiente de liberdade de 

expressão, crítica e criatividade, a educação exige a relação pedagógica 

interativa e ética, marcada pela qualidade formativa; 

g) ambas condenam a cópia, porque esta consagra a subalternidade; 

enquanto a pesquisa persegue o conhecimento novo, privilegiando 

como seu método o questionamento sistemático crítico e criativo, a 

educação reage contra o mero ensino copiado para copiar, privilegiando 

o saber pensar e o aprender a aprender. 

 

  

Devemos observar que pesquisar e educar são processos coincidentes. 

Ressaltamos, com isso, que o aluno não vai à escola para assistir aula, mas sim 

para pesquisar. 

 A partir do momento que a pesquisa científica passar a ser essencial como 

instrumento educacional para a formação humanística da sociedade, os métodos 

da educação transformará educador e educando numa constante construção e 

revolução do conhecimento. 

A competência não é apenas executar bem, mas principalmente refazer-se 

todo dia, para evoluir à frente dos tempos. Tomando pelo lado da competência, o 

sujeito passará a ser competente em todos os aspectos da vida em sociedade. 

Na realidade, competência não se confunde com competitividade, embora 

a inclua. Competência é atributo da cidadania, do sujeito organizado, capaz de 

fazer a sua própria história. Entretanto, a tendência do mercado competitivo é de 

selecionar, filtrar apenas a competitividade formal, ou seja, aquela que sabe fazer 

e usar dos conhecimentos inovadores em termos formais, deixando de lado a 

cidadania. 

O processo educacional engloba, porém, qualidade formal e política, 

conjugando organizacionalmente meios e fins na formação da sociedade que 

necessariamente necessita de cidadania para produzir a sua reconstrução neste 
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mundo globalizado e cada vez mais competitivo, seja essa competição 

demonstrada pelas capacidades e títulos que cada indivíduo possui frente ao outro 

que irá competir nas mesmas condições, no entanto, o que precisamos saber se 

essa competição estará no mesmo pé de igualdade? Ora como fica essa igualdade 

que outrora foi tratada com descaso. Hoje, vivenciamos uma sociedade do 

consumo, capitalista e individualista. 

A educação vem para trazer um pensamento diferenciado do passado, uma 

educação renovada e transformadora do espírito humano.  Mas, precisamos 

manter sempre o processo de aprimoramento, pois o conhecimento, com as 

mudanças globais, necessita de novas informações a cada. 
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CAPÍTULO IV – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO: a 

garantia de qualidade 

 

 

“Onde a constituição escrita não corresponder à real, irrompe 

inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais 

dia menos dia, a constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá 

necessariamente, perante a constituição real, a das verdadeiras forças 

vitais do país.” 

(Ferdinand Lassalle)143 

 

 

4.1 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 

 

 

“Com efeito, conjugando justiça, igualdade, democracia, liberdade, 

fraternidade e pluralismo, o direito social se faz, por conseguinte, a 

representação valorativa do Estado social no mais subido grau de sua 

legitimidade e teorização. Hoje Estado social, amanhã direito social. 

Assim se há de qualificar, na pauta dos regimes políticos, o elemento 

estruturante mais acabado do poder de cidadania, em fórmula de 

universalidades e expansão dos valores fundamentais da convivência 

humana.” 

(Paulo Bonavides)144 

 

A história do acesso à educação superior no Brasil mostra-nos um modelo 

diferente do que ocorre na realidade, pois, ao observarmos a competitividade e a 

seletividade para inserir-se no mercado de trabalho, verificamos que tal inserção 

ocorre entre aqueles que tiveram maiores oportunidades de aprendizado, para 

                                                             
143 LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. Prefácio de Aurélio Wander Bastos. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2001, p. 33. (Coleção Clássicos do Direito). 
144 BONAVIDES, Paulo. Constituição e normatividade dos princípios: discursos e prefácios. São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 440. 
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desenvolver e intensificar seus conhecimentos, tornando-se, assim, mais bem 

preparados e capacitados. 

Como falar em igualdade de condições, quando é nítido que indivíduos, 

pertencentes a classes sociais mais baixas, dificilmente terão as mesmas 

oportunidades frente àqueles que têm maiores condições de se desenvolver 

significativamente. Estes estudam nas melhores escolas particulares para 

ingressarem futuramente em uma Universidade Pública, condições que 

dificilmente os outros, de origem econômica mais humilde, terão. 

O discurso da igualdade de condições e mesmo da democratização do 

acesso à educação, conforme João Ferreira de Oliveira145, demonstra um elitismo 

e conservadorismo no acesso à educação superior, o que ocorre desde a década de 

1930 com o Estado Novo de Getúlio Vargas, quando deixou muito claro que os 

estudos estavam destinados às classes superiores de elite, que eram as classes 

dominantes. 

Na Era Vargas (1930 a 1945), são significativos os órgãos criados e as 

medidas adotadas no campo da educação, a ponto de constituírem uma política 

educacional146. A criação desses órgãos e instituições, além das medidas 

governamentais, não altera, todavia, o elitismo e o conservadorismo no acesso ao 

ensino superior que vinha do Brasil Colônia, do Império e da Primeira República. 

Os melhores cursos de nível superior eram destinados à formação das camadas da 

sociedade mais favorecidas economicamente; condição que se mantém até hoje, 

                                                             

145 OLIVEIRA, João Ferreira de. Acesso à educação superior no Brasil entre o elitismo e as perspectivas de 
democratização. In: SOUSA, José Vieira de (Org.). Educação superior: cenários, impasses e propostas. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2013. – Coleção Políticas Públicas de Educação. 
146 Dentre os órgãos criados, destacam-se: Ministério da Educação e Saúde Pública (1931), Código de Educação 
do Estado de São Paulo (1933), Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (1938), Serviço Nacional de 
Radiodifusão Educativo (1939), Instituto Nacional de Cinema Educativo (1937), Serviço Nacional de 
Aprendizagem dos Industriários (1942), Conselho Nacional de Educação, entre outros. Ainda na Era Vargas foram 
criadas: Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo (1933), Universidade de São Paulo (1934), Universidade 
do Distrito Federal (1935), União Nacional dos Estudantes (1938), Universidade de Porto Alegre (1934), 
Universidade Rural do Brasil (1943). 
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já que, para concorrer ao acesso a esses cursos, é preciso uma significativa 

formação de base, advinda, consequentemente, de um bom investimento. 

O caminho da democratização do ensino superior é apenas uma falácia na 

Era Vargas, pois, segundo João Ferreira de Oliveira147,  

 

O caminho escolar das elites era: do primário ao ginásio, do ginásio ao 

colégio e, posteriormente, a opção por qualquer curso superior; o 

caminho das camadas populares, caso escapassem da evasão, ia do 

primário aos cursos profissionalizantes. Cada curso profissionalizante 

só dava acesso ao curso superior do mesmo ramo profissional. 

 

 

A Reforma Francisco Campos dá origem ao Estatuto das Universidades 

Brasileiras (Decreto n. 19.851 de 11 de abril de 1931), nasce, assim, a concepção 

de Universidade no Brasil. Com o Estatuto, o Estado formaliza, homogeneíza, 

padroniza e centraliza o ensino superior de todo o País. Contudo, a tendência 

centralizadora e autoritária leva o Estado a adotar critérios mais rígidos de 

autorização e reconhecimento de novos cursos, o que limita a ampliação de vagas 

no ensino superior. 

A exigência para a admissão em cursos superiores vem com a aprovação 

nos exames vestibulares, cujas condições, inseridas no Decreto n. 19.851 de 11 

de abril de 1931, são: 

 

Art. 81. A admissão inicial nos cursos universitários obedecerá às 

condições gerais abaixo instituídas [...] 

                                                             

147 OLIVEIRA, João Ferreira de. Acesso à educação superior no Brasil entre o elitismo e as perspectivas de 
democratização. In: SOUSA, José Vieira de (Org.). Educação superior: cenários, impasses e propostas. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2013. – Coleção Políticas Públicas de Educação. p. 275. 
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I – Certificado do curso secundário fundamental de cinco anos, ou deste 

e de um curso ginasial superior, com a adaptação didática, neste último, 

aos cursos consecutivos; 

II – Idade mínima, conforme o certificado do curso secundário exigido, 

de 15 ou 17 anos; 

III – Prova de identidade; 

IV – Prova de sanidade; 

V – Prova de idoneidade moral; 

VI – Pagamento das taxas exigidas. 

Parágrafo único: ao aluno matriculado em qualquer dos institutos 

universitários será fornecido um cartão de matrícula, devidamente 

autenticado, que provará a sua idoneidade, e uma caderneta individual 

na qual será registrado o seu curriculum vitae de estudante, tudo de 

acordo com dispositivo de cada instituto universitário. 

Art. 82. Não será permitida a matrícula simultânea do estudante em 

mais de um curso seriado, sendo, porém, permitida aos matriculados em 

qualquer curso seriado a frequência de cursos avulsos, ou de 

aperfeiçoamento e especialização. 

 

 

As exigências dos vestibulares e ainda mais outras condições para a 

aceitação em cursos superiores vão fechando cada vez mais as portas de entrada 

na Universidade. Isso suscita um número muito maior de pessoas que sonham 

com o nível universitário, sem ao menos chegarem próximo aos bancos 

universitários. 

De 1935 a 1960 houve um aumento nas matrículas em cursos de nível 

superior em todo o País, conforme demonstra João Ferreira de Oliveira148.  

Tabela 1 – Matriculados no ensino superior (1935 – 1960) 

1935______27.504 

1940______18.047 

1945______27.253 

1950______37.584 

1955______72.652 

1960______93.202 

                                                             

148 OLIVEIRA, João Ferreira de. Acesso à educação superior no Brasil entre o elitismo e as perspectivas de 
democratização. In: SOUSA, José Vieira de (Org.). Educação superior: cenários, impasses e propostas. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2013. – Coleção Políticas Públicas de Educação. p. 275 apud FERNANDES, 1975. 
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Não obstante a importância desse substancial instrumento, o Decreto n°. 

19.851/1931, as classes sociais medianas ainda sofriam um grande abalo: a 

crescente burocracia tanto do Governo quanto das grandes empresas. A ascensão 

aos cargos e a promoção nas burocracias públicas exigem das camadas médias 

maiores requisitos educacionais. O diploma de um curso de nível superior é que 

realmente daria a possibilidade de galgar cargo ou promoção no novo mercado de 

trabalho. 

Na analise de João Ferreira de Oliveira149, 

 

 [...] com o movimento de expansão e facilitação do ingresso, tem início 

o que poderíamos chamar de processo de “massificação” do ensino 

superior. O ensino superior abre suas portas para atender as demandas 

sociais, ou melhor, as ‘massas’. Embora a expansão do ensino superior 

se dê crescentemente por meio dos estabelecimentos particulares 

isolados, é inegável que há maior representação de setores populares na 

universidade. Esse aumento tem como correspondente, segundo 

estudiosos da temática, uma crescente perda de qualidade do ensino tanto 

no nível superior como no nível médio. O aumento quantitativo implica 

a diminuição da qualidade, já que não há investimentos proporcionais em 

recursos materiais e humanos essenciais. 

 

 

A educação passa a fazer parte do cotidiano da empresa privada, com 

critérios que buscam alcançar amplos benefícios, como eficiência, produtividade 

e, obviamente, lucro, usando como pano de fundo que isso vislumbra o 

“desenvolvimento do país”. No entanto, o País precisa se desenvolver não 

somente com as empresas privadas, mas com o ensino público também. 

                                                             
149 OLIVEIRA, João Ferreira de. Acesso à educação superior no Brasil entre o elitismo e as perspectivas de 
democratização. In: SOUSA, José Vieira de (Org.). Educação superior: cenários, impasses e propostas. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2013. – Coleção Políticas Públicas de Educação. p. 279. 
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Marilena Chauí150, ao analisar o contexto, procura mostrar como a 

universidade é estruturada pela reforma universitária, segundo o modelo da 

grande empresa capitalista, tendo o “rendimento como fim, a burocracia como 

meio e as leis do trabalho como condição”. Assim como a empresa, a universidade 

está encarregada de produzir incompetentes sociais, presas fáceis da dominação e 

da rede de autoridades. Ela “reduz a esfera do saber à do conhecimento, ignorando 

o trabalho do pensamento. Limitando seu campo ao saber instituído, nada mais 

fácil do que dividi-lo, dosá-lo, distribuí-lo e quantificá-lo. Em uma palavra: 

administrá-lo”.  

Insta ressaltar que as pessoas que conseguiam chegar ao ensino superior o 

faziam por meio de escolas particulares que, à época, ministravam um ensino de 

baixa qualidade. 

Ainda sustentavam, conforme Oliveira151, que “a discriminação dos 

estudantes pobres ocorria, portanto, por meio do ensino de má qualidade das 

escolas privadas e isoladas e de outros mecanismos de seleção socioeconômica, 

como o vestibular, por exemplo”. 

Ora se essa democratização do ensino era para atingir a todos, diga-se de 

passagem, “as massas”, nada como conter a revolta estudantil por falta de vagas 

nas universidades públicas, aumentando o incentivo governamental para as 

instituições particulares de ensino superior, para que aumentassem o seu número 

de vagas. Com isso, dá-se início à privatização do ensino superior no País. 

Na visão de Bárbara Freitag152, “a rede particular do ensino põe à venda a 

nova mercadoria: o título acadêmico.” Ela afirma, ainda, que: 

                                                             
150 CHAUI, Marilena. Ventos do progresso: a universidade administrada. In: Descaminhos da educação pós 68. 
São Paulo: Brasiliense, 1980. p. 42 e 45. 
151 OLIVEIRA, João Ferreira de. Acesso à educação superior no Brasil entre o elitismo e as perspectivas de 
democratização. In: SOUSA, José Vieira de (Org.). Educação superior: cenários, impasses e propostas. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2013. – Coleção Políticas Públicas de Educação. p. 286. 
152 FREITAG, Bárbara. Escola, Estado e sociedade. 6ª ed., São Paulo: Moraes, 1980. (Coleção Educação 
Universitária) p. 137. 
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Ambos os setores desse sistema educacional dual – o particular e o 

oficial – transmitem uma ideologia eclética em que se combinam 

elementos da ideologia democrática com a tecnocrática (educação 

como mecanismo de democratização e educação como investimento) e 

que em seu sincretismo asseguram a manutenção da falsa consciência 

das classes subalternas. Estas, acreditando na existência do ensino 

democratizado, procuram investir em sua educação para ascenderem 

socialmente. Se não têm êxito nem na escola, nem no mercado de 

trabalho, tanto pior – a culpa é sua, pois as duas esferas são regidas pelo 

principio da igualdade de chances. Os ‘culpados’ assumem os seus 

erros e a sua incapacidade como autogerados, não percebendo ainda a 

institucionalização da desigualdade de chances consumidas com a 

separação do ensino oficial e particular. O primeiro, previsto para os 

inteligentes e capazes providos das classes favorecidas, os tornará aptos 

a assumirem o ápice da hierarquia profissional; o segundo, reservado 

para os menos capazes e inteligentes, pertencentes às classes 

subalternas, que permanecerão na base da hierarquia. 

 

 

Na realidade, todas as vezes que as classes inferiores tentam buscar 

alternativas para mudarem de classe social por meio da obtenção de títulos, 

observamos que há barreiras a serem transpostas frente a todas as suas lutas. 

Notamos, ainda, a dificuldade dos vestibulares para o alunado das classes 

subalternas, advindo de escolas públicas com um déficit educacional quase que 

intransponível frente ao alunado de escolas particulares que tem uma educação de 

alta qualidade. É notório que, dificilmente, aqueles alunos passarão nos 

vestibulares das universidades públicas. Isso os obriga a buscar outra opção que 

são as universidades privadas. 

A autonomia universitária permite que cada universidade tenha a 

possibilidade de fazer o seu próprio vestibular, exigindo, conforme o nível de 

conhecimento do seu público alvo, ter um alunado mais capacitado ou não. Para 

que este tenha a possibilidade de adentrar em curso de nível superior segundo a 

sua capacidade intelectual e segundo o que a própria universidade poderá lhe 

exigir ou não. 
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Evidenciar isso se torna cada vez mais complexo, pois temos um ensino 

público sem qualidade que não atende um número suficiente de pessoas, nem 

alcança o alto potencial do alunado. E, para transformar e democratizar a 

sociedade; necessariamente, precisaríamos ter um ensino básico de qualidade para 

todos, indistintamente da sua classe social. 

Podemos notar que, com a criação de leis estaduais de reserva de vagas ou 

de cotas e a adoção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos processos 

seletivos, a partir dos anos 2000, intensificaram-se as experiências mais 

significativas de seleção via provas ao longo do ensino médio. Isso propiciou um 

cenário de expansão da educação superior, sobretudo nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) federais e privadas. 

João Ferreira de Oliveira153 ainda ressalta: 

  

Trata-se de uma mudança que amplia as perspectivas de 

democratização do acesso, embora devam ser acompanhadas 

efetivamente de políticas e ações que assegurem a permanência dos 

estudantes na universidade e com padrão de qualidade acadêmica. 

 [...] estamos longe de um processo efetivo de democratização e de 

massificação ou universalização do acesso à educação superior no 

Brasil, mas a proposta do novo Plano Nacional de Educação, PL nº 

8.035/2010 (Brasil, 2011), traz algum alento ao propor: elevar a taxa 

bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 

33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento 

público (Meta 12). Atualmente é de 14,6% a taxa de escolarização 

líquida da população de 18 a 24 anos no Brasil e de 27,8% a taxa de 

escolarização bruta no ensino superior. Assim, só uma expansão em que 

sejam asseguradas a inclusão social e a qualidade acadêmica no 

processo ensino-aprendizagem será capaz de garantir efetivamente uma 

real democratização do acesso à educação superior no Brasil.  

 

 

                                                             
153 OLIVEIRA, João Ferreira de. Acesso à educação superior no Brasil entre o elitismo e as perspectivas de 
democratização. In: SOUSA, José Vieira de (Org.). Educação superior: cenários, impasses e propostas. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2013. – Coleção Políticas Públicas de Educação. p. 310. 
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Podemos ressaltar que o Projeto de Lei nº 8.035/2010, referente ao 

Plano Nacional de Educação – PNE, foi aprovado somente em junho de 

2014, transformando-se na Lei nº 13.005/2014.154 

Na realidade, quanto mais democrático vai se transformando o 

Estado, mais razões busca justificar a mudança de posicionamento em 

relação às classes sociais, sejam elas dominantes ou dominadas.  

O Estado que deveria dar educação, segurança, moradia, direitos 

básicos inerentes à pessoa humana necessita demonstrar as suas mudanças 

frente a uma população carente em várias áreas das esferas estatais. 

Corroborando com a temática da educação, Karl Marx155 ressalta:  

 

Dizeis também que destruímos os vínculos mais íntimos, substituindo 

a educação doméstica pela educação social. E vossa educação não é 

também determinada pela sociedade, pelas condições sociais em que 

educais vossos filhos, pela intervenção direta ou indireta da sociedade, 

por meio de vossas escolas etc.? Os comunistas não inventaram essa 

intromissão da sociedade na educação, apenas mudam seu caráter e 

arrancam a educação à influência da classe dominante. 

 

A diferença entre classe “A” ou “D” é nenhuma, não existe essa diferença, 

pois a classe “A” deve se destacar muito mais pelas oportunidades que lhe foram 

dadas, enquanto a classe “D” tem de se esforçar muito mais, diante das 

circunstâncias do meio em que vivem. 

Então, somente por meio da educação, haverá caminho para a libertação; 

libertação esta também do próprio Estado que faz com que as pessoas sejam 

alienadas em relação à política existente em nosso País. 

Marshall Berman156 contribui muito quando escreve que:  

                                                             
154 Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014. Anexo VI. 
155 MARX, Karl; FRIEDRIXH, Engels. Manifesto do partido comunista. 10ª ed. rev. São Paulo: Global, 2006, p. 
103. 
156 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução Carlos Felipe 
Moisés, Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 117.  
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A ironia do ativismo burguês, como vê Marx, está em que a burguesia 

é obrigada a se fechar para as suas mais ricas possibilidades, que só 

chegam a ser vislumbradas por aqueles que rompem com o seu poder. 

Apesar de todos os maravilhosos meios de atividade desencadeados 

pela burguesia, a única atividade que de fato conta, para seus membros, 

é fazer dinheiro, acumular capital, armazenar excedentes; todos os seus 

empreendimentos são apenas meios para atingir esse fim, não têm em 

si senão um interesse transitório e intermediário. Os poderes e processos 

ativos, que tanto significam para Marx, não passam de meros incidentes 

e subprodutos para os seus agentes. Não obstante, os burgueses se 

estabeleceram como a primeira classe dominante cuja autoridade se 

baseia não no que seus ancestrais foram, mas no que eles próprios 

efetivamente fazem. Eles produziram novas imagens e paradigmas, 

vívidos, da vida boa como a vida de ação. Provaram que é possível, 

através da ação organizada e concertada, realmente mudar o mundo. 

 

 

Ainda assevera Berman157 com o célebre pensamento de Marx:  

 

O constante revolucionar da produção, a ininterrupta perturbação de 

todas as relações sociais, a interminável incerteza e agitação distinguem 

a época burguesa de todas as épocas anteriores. Todas as relações fixas, 

imobilizadas, com sua aura de ideias e opiniões veneráveis, são 

descartadas; todas as novas relações, recém-formadas, se tornam 

obsoletas antes que se ossifiquem. Tudo que é sólido desmancha no ar, 

tudo que é sagrado é profanado, e os homens são finalmente forçados a 

enfrentar com sentidos mais sóbrios suas reais condições de vida e sua 

relação com outros homens. 

 

 

Ora se desde outrora se vislumbrava a mudança de classes sociais, buscando 

um patamar de igualdade e direitos acessíveis a todos os seres humanos, a 

sociedade junto com o Estado precisa criar possibilidades viáveis ao alunado de 

classes menos favorecidas que deseja buscar essa mudança de classe social por 

meio da educação de nível superior de qualidade e, consequentemente, a fim de 

                                                             
157Id., Ibid., p. 118.  
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termos um mercado de trabalho com mão de obra qualificada e preparada para a 

modernidade. 

O princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola é algo que vai além da problemática formal da educação e do ensino. E o 

acesso à escola pode ser multiplicado através da abertura de novas vagas a cada 

ano, com a construção de novos prédios escolares, pois, a cada ano, aumenta o 

número de pessoas interessadas em estudar. 

José Afonso da Silva158, corroborando com o tema, relata: 

 

É preciso também oferecer condições sociais às famílias mais carentes 

para que seus filhos não tenham que se ocupar com algum trabalho para 

ajudar a suprir o orçamento familiar. 

[...] 

Mas essas garantias formais hão ser realizadas por meio de ações 

afirmativas que ofereçam às crianças e adolescentes condições 

materiais e efetivas de acesso à escola e meios especiais que os ajudem 

a manter-se nela, não com facilidades de promoção de ano para ano, 

mas com meios materiais de manutenção própria e de sua família, para 

que não tenham necessidade de deixar os estudas para trabalhar e ajudar 

a sustentar a casa. Não se trata de esmola, mas de oferecer uma vida 

digna aos pais, para que os filhos possam estudar.  É importante a 

disposição constitucional (art. 208,VI) que impõe ao Estado o dever de 

atender ao educando, no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte e alimentação e 

assistência à saúde. Mas é preciso ir mais longe, porque, sem uma 

profunda mudança nas relações econômicas e sociais, essas ofertas, por 

mais importantes que sejam, acabam não passando de paliativos. O que 

é dar condições econômicas às famílias até que suas crianças não 

tenham necessidade desse atendimento suplementar e possam, com 

dignidade, manterem-se por si mesmas. As profundas desigualdades da 

vida brasileira não propiciam igualdade de condições de acesso à escola 

e de permanência nela a uma grande massa de estudantes. Para tanto 

são necessárias fortes ações afirmativas. 

 

                                                             
158  SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 802. 
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 Está muito claro que o Estado necessita desenvolver fortes ações 

afirmativas para a diminuição dessas desigualdades educacionais. Cabe somente 

ao Estado prover os meios necessários para mudar essa realidade nacional. 

 

 

4.2 Liberdade de aprender, ensinar e divulgar o pensamento, a arte e o     

saber 

 

“Uma educação que pretendesse adaptar o homem estaria matando 

suas possibilidades de ação, transformando-o em abelha. A educação 

deve estimular a opção e afirmar o homem como homem. Adaptar é 

acomodar, não transformar.”  

(Paulo Freire)159 

 

 

 

Liberdade, o que é? Por que é tão sonhada e buscada essa liberdade? 

O Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss160 traz o seguinte significado 

para liberdade: “qualidade ou condição de liberal; atitude daquele que, por suas 

ideias ou por seus atos, demonstra largueza de espírito”. 

Ora, ser livre requer que a pessoa ou conjunto de pessoas possa seguir 

conforme os seus próprios ditames. No entanto, quando falamos do direito de 

liberdade, não podemos deixar de observar os direitos objetivos e subjetivos e que 

se trata de colocarmos, diante dessa mesma liberdade, limites a serem observados 

e seguidos. 

                                                             
159 FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 2ª ed. ver. e atual. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p. 40. 
160 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; e FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Objetiva: Rio de Janeiro, 2009, p. 1175. 
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Conforme tem sido assinalado, com inteira propriedade, por Paulo 

Bonavides161:  

Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular 

o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 

atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 

característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante 

o Estado. 

Entram na categoria do status negativus da classificação de Jellinek e 

fazem também ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida 

separação entre a Sociedade e o Estado. Sem o reconhecimento dessa 

separação, não se pode aquilatar o verdadeiro caráter antiestatal dos 

direitos da liberdade, conforme tem sido professado com tanto desvelo 

teórico pelas correntes do pensamento liberal de teor clássico. 

São por igual direitos que valorizam primeiramente o homem-singular, 

o homem das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista 

que compõe a chamada sociedade civil, da linguagem jurídica mais 

usual. 

 

Ainda, corrobora o nosso tema, Étienne de La Boétie162:  

 

Mas, na verdade, de nada vale debater se a liberdade é natural, já que 

não se pode ter alguém em servidão, sem fazer-lhe mal e nada há tão 

contrário ao mundo para a natureza, sendo tudo razoável, quanto a 

injúria. Resta, pois, a liberdade ser natural, e, pela mesma razão, na 

minha opinião, que nós não nascemos na posse da nossa liberdade, mas 

também com a obrigação de defendê-la. Ora, se por acaso tivermos 

alguma dúvida sobre isso, e formos tão degenerados que reconheçamos 

nossos bens, nem igualmente nossas ingênuas afeições, é preciso que 

vos dê a honra que nos pertence, e que eu erga, por assim dizer, os 

animais brutos ao púlpito, para vos ensinar a natureza e condição.  Os 

animais, por Deus!, se os homens não fossem surdos, lhes gritariam: 

Viva a liberdade! 

 

   

Segundo Marcos Augusto Maliska163: 

                                                             
161 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 563-564. 
162 LA BOÉTIE, Étienne de. Discurso sobre a servidão voluntária. Trad. José Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 31-32. 
163 MALISKA, Marcos Augusto.  In CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L 
(Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva e Almedina, 2013, p. 1966. 
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Na interpretação do Princípio Constitucional, é fundamental o 

questionamento acerca dos limites dessa liberdade. Uma análise 

criteriosa da Constituição irá demonstrar que há limites, pois a 

Constituição faz opções por determinadas visões de mundo que 

efetivamente são incompatíveis com outras de caráter, basicamente, 

totalitário. 

 

 

A Constituição Federal, no seu art. 5º e em vários de seus incisos, trata 

sobre a liberdade de expressão, por exemplos, o inciso IV que dispõe sobre a livre 

manifestação do pensamento; o inciso VI, sobre a liberdade de consciência e de 

crença; o inciso IX, sobre a liberdade de expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação; o inciso XV, sobre a liberdade de 

locomoção. Tudo para falar-nos que nós temos liberdade de várias formas de 

expressão, podemos mostrar, assim, que somos livres. 

A Lei Fundamental Alemã, em seu art. 5º, trata também do direito de livre 

expressão do pensamento.  

 

(1) Todos têm o direito de expressar e divulgar livremente o seu 

pensamento por meio da palavra, por escrito e pela imagem, bem como 

de se informar, sem impedimentos, em fontes de acesso geral. A 

liberdade de imprensa e a liberdade de informação pelo rádio e pelo 

filme ficam garantidas. Não será exercida censura. (2) Estes direitos 

têm por limites as disposições das leis gerais, os regulamentos legais 

para a proteção da juventude e o direito da honra pessoal. (3) A arte e a 

ciência, a pesquisa e o ensino são livres. A liberdade de ensino não 

dispensa a fidelidade à Constituição. 

 

 

Konrad Hesse164 afirma que 

  

                                                             
164 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução 
portuguesa por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Fabris, 1998, p. 302. 
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[...] o alcance completo dessas garantias abre-se, também aqui, somente 

com vista ao seu caráter duplo: elas são, por um lado, direitos 

subjetivos, e, precisamente, tanto no sentido de direito de defesa como 

no de direito de cooperação política; por outro elas são prescrições de 

competência negativa e elementos constitucionais da ordem objetiva 

democrática e estatal-jurídica.  

 

 

No entanto, sobre a liberdade de arte e ciência, Hesse165 ressalta que:  

[...] ambas são reconhecidas como âmbitos de vida de legalidade 

própria e autonomia especial. A Lei Fundamental proíbe qualquer 

tutela, guia ou prejuízo estatal da atividade artística e cientifica. (...). 

Liberdade de ciência é liberdade de investigação e ensino: investigação 

científica não deve, em seu método e em seus resultados, ser vinculada 

por objetivos transcendente-científicos ou, a priori, ideológicos. 

 

 

É ao professor que devemos aplicar esse inciso da Constituição Federal, e 

José Afonso da Silva166 traz esse pensamento:  

 

A fórmula empregada agora é mais compreensiva porque se dirige a 

qualquer exercente de função de magistério, a professores de qualquer 

grau, dando-lhe liberdade de ensinar, e mais ainda porque também 

abrange a outra face da transmissão do conhecimento, o outro lado da 

liberdade de ensinar, ou seja, a liberdade de aprender, assim como a 

liberdade de pesquisar (modo de aquisição do conhecimento). 

 

 

 

Isso posto, observamos que o ensino técnico e científico estão obviamente 

relacionados ao pensar, ao raciocinar, logicamente dentro de parâmetros 

aceitáveis de uma sociedade pensante, e a forma pela qual o professor irá 

introduzir a sua disciplina está, também, atrelada ao modo como o aprendizado 

será alcançado por seu alunado, fazendo com que esses alunos cheguem a um 

desenvolvimento pleno e emitindo seus próprios conhecimentos a partir daquilo 

                                                             
165 id., Ibid., p.311. 
166 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 37ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 258. 
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que outrora fora transmitido por seus professores e, daí em diante, raciocinando 

livremente, com sua autonomia de juízo científico alcançado. 

Nesse sentido, Jorge Miranda167 comenta sobre a liberdade na escola ou 

liberdade acadêmica: “(i) a liberdade dos professores de ensino, de acordo com a 

procura da verdade, o seu saber, a sua orientação científica e pedagógica; (ii) o 

direito do aluno à compreensão crítica dos conteúdos do ensino.” 

Ao analisarmos mais profundamente, verificamos que o professor tem 

liberdade de ensinar, para mostrar o caminho que o aluno pode seguir com 

segurança para firmar as suas posições acadêmicas; fazendo com que esse aluno 

torne-se um futuro cientista (conhecedor da busca da verdade) por meio de seus 

conhecimentos coletados, transmitidos por seus professores. Assim, passa a 

vislumbrar a possibilidade de serem discípulos ou de quebrarem as teorias 

mostradas por seus professores; pois, a partir disso, conseguirão pensar por si 

mesmos, uma vez que receberam os mecanismos viáveis para desenvolver críticas 

e posicionamentos iguais, diversos e provar novas teorias. 

Quanto à liberdade, temos ainda alguns exemplos de Marcos Augusto 

Maliska168:  

 

Levante-se a hipótese de professora do ensino fundamental que utiliza 

um método de alfabetização não apropriado para as crianças. Está ela 

utilizando-se da liberdade de ensinar, ou seja, liberdade de transmitir o 

conhecimento que, na hipótese, reveste-se de um método de 

alfabetização. Por certo, ela terá seu direito de liberdade limitado pelas 

disposições acerca da proteção da criança. 

[...] levando-se em conta a realização de experimentos científicos 

capazes de criar alterações genéticas e, desta forma, ser possível a 

formação de pessoas superdotadas. 

                                                             
167 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV. 2ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 384. 

168 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2001, p. 178-179. 
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 A liberdade de divulgar o conhecimento científico fundamentado, em 

razão do puro conhecimento intelectual, parece não sofrer, em 

princípio, qualquer limitação, uma vez que está balizado pela própria 

fundamentação acadêmica científica, que exige a comprovação. A 

liberdade alheia ao conhecimento científico que, muitas vezes, ainda 

que na academia esteja desvinculada de uma fundamentação científica 

ou revele um pensamento acrítico típico do senso comum, poderá ser 

limitada nos termos gerais em que é passível de limitação o direito de 

liberdade. É importante observar que o Professor não pode fazer uso da 

liberdade científica para fazer referências infundadas e, deste modo, 

ignorar a restrição, aplicada a todos. 

 

O reconhecimento que o professor precisar ter em relação à liberdade de 

aprender, ensinar e divulgar o pensamento, a arte e o saber deve ser mais 

valorizado e exaltado para que o profissional exerça a sua profissão com zelo e 

maestria. 

Ao falarmos em liberdade John Stuart Mill169, ressalta: 

 

 

Tais razões que tornam imperativo os indivíduos serem livres para 

formar opiniões e exprimir suas opiniões sem reservas, e tais as nocivas 

consequências à natureza intelectual do homem e, por meio dela, à sua 

natureza moral, se essa liberdade não é concedida, ou reconhecida a 

despeito da proibição. [...] se as mesmas razões não exigem que os 

homens sejam livres para agir de acordo com suas opiniões – para pô-

las em prática em suas vidas – sem impedimentos físicos ou morais por 

parte de seus semelhantes. [...] Ninguém pretende que as ações devam 

ser tão livres quanto as opiniões. 

 

 

O mestre que utiliza da sua liberdade de ensinar também irá utilizar da sua 

liberdade de tempo, de disposição que, junto com a arte de pesquisar, irá 

transformar a vida do seu educando. Quanto maior for à liberdade para o exercício 

                                                             
169 MILL, John Stuart. A liberdade; Utilitarismo. Trad. Eunice Ostrensky. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
(Clássicos) p. 85. 
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da educação (dentro dos limites lícitos e morais) maior será a disposição para a 

transmissão e recepção do aprendizado. 

 

 

4.3 Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas 

 

“Pedagógica, que é a proximidade pai/filhos, mestre/discípulo, isto é, 

a educação em todas as etapas da vida, a questão ideológica e 

cultural. Questão típica do homem é passar a experiência de geração 

para geração. O projeto de práxis de libertação pedagógica afirma o 

que o povo tem de exterioridade, de valores próprios”. 

(Enrique Dussel)170 

 

 

Quando analisamos a coexistência de vários ordenamentos dentro do seio 

da mesma sociedade, estamos obviamente falando em pluralismo. E o pluralismo 

de concepções pedagógicas traz para o profissional do ensino uma diversidade 

imensa em relação à transmissão do ensino. 

Conforme o Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss171, Pluralismo 

significa: 

 

Conjunto de ideias segundo as quais os sistemas políticos, sociais e 

culturais podem ser interpretados como o resultado de uma 

multiplicidade de fatores ou concebidos como integrados por uma 

pluralidade de grupos autônomos, porém interdependentes; sistema que 

admite a existência, no seio de um grupo organizado, de opiniões 

políticas e religiosas e de comportamentos culturais e sociais diversos. 

 

 

                                                             
170 DUSSEL, Enrique. Filosofia da libertação na América Latina. São Paulo: Loyola, 1977, p. 93-101. 
171 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; e FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa.. Objetiva: Rio de Janeiro, 2009, p. 1510. 
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No dicionário de Sociologia, o Pluralismo Sociológico é uma orientação 

defendida por Georges Gurvitch172, para quem o social não é um fenômeno 

uniforme, mas constituído de uma pluralidade de formas de sociabilidade, 

processos, grupos particulares e sociedades globais irredutíveis. 

Também podemos citar a reflexão de Antonio Carlos Wolkmer173 que 

apresenta inovadora preocupação em relação ao pluralismo no âmbito do direito 

nacional. É o pluralismo jurídico como um projeto alternativo para espaços 

periféricos do capitalismo latino-americano, articulando alguns requisitos, como: 

 

a) a legitimidade dos novos sujeitos sociais; 

b) a democratização e a descentralização do espaço público 

participativo; 

c) a defesa pedagógica de uma ética da solidariedade; 

d) a consolidação de processos que conduzam a uma racionalidade 

emancipatória. 

 
 

O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas está relacionado à 

liberdade de ensinar e divulgar o pensamento. A partir do momento que a 

Constituição Federal faz um tratamento à parte, utilizando o inciso III, do art. 5º, 

tem a intenção de sobressair o seu grau de importância frente ao livre pensamento 

que o professor tem, para se expressar em sala de aula ou fora dela, como em seus 

artigos científicos, ou quais outras formas que venha expressar o seu 

conhecimento. 

                                                             
172 Georges Gurvitch foi o autor que construiu a teoria mais completa e abrangente do Pluralismo Jurídico na 
França, inspirando-se em Leon Petrazycki e em Eugen Ehrlich. Sua tese de doutoramento versou sobre o Direito 
Social (1931), tendo um artigo publicado sobre a teoria pluralista como fonte do Direito Positivo no ano de 1934 
e um livro sobre o mesmo tema no ano seguinte. MARTINS, Daniele Comin. O direito social de Georges Gurvitch. 
Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-direito-social-de-georges-gurvitch> Acesso em: 03 
ago. 2014. 
173 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: nuevo marco emancipatório en América Latina. In: TORRE 
RANGEL, Jesus Antonio de la (org.). Pluralismo jurídico. San Luis Potosí: Centro de Estudios Jurídicos y Sociales 
P. Enrique Futiérrez, 2007, p. 26. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-direito-social-de-georges-gurvitch
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Segundo John Stuart Mill174,  

 

o melhor governo não possui mais direito a ele que o pior. É tão ou mais 

nocivo quando exercido em conformidade com a opinião pública do que 

quando em oposição a ela. Se todos os homens menos um partilhassem 

a mesma opinião, e apenas uma única pessoa fosse de opinião contrária, 

a humanidade não teria mais legitimidade em silenciar esta única pessoa 

do que ela, se poder tivesse, em silenciar a humanidade. (...) Mas o que 

há de particularmente mau em silenciar a expressão de uma opinião é o 

roubo à raça humana – à posteridade, bem como à geração existente, 

mais aos que discordam de tal opinião do que aos que a mantêm. 

 

 

Mais ainda, conforme o autor175, 

 

E o mundo, para cada indivíduo, significa a parte deste com a qual entra 

em contato: seu partido, sua seita, sua igreja, sua classe social. Por 

comparação, pode chamar-se quase liberal ou lúcido o homem para 

quem o mundo significa algo tão abrangente como seu país ou sua 

época. Tampouco sua fé nessa autoridade coletiva de modo algum se 

deixa abalar pela consciência de que outras épocas, países, seitas, 

igrejas, classes e partidos pensaram e mesmo agora pensam exatamente 

o contrário. 

 

 

Mediante o pluralismo que é a coexistência de vários ordenamentos dentro 

do seio de uma mesma sociedade, encontramos esses pensamentos em várias 

épocas e lugares do mundo. E não poderia ser diferente, pois todos os 

pensamentos, quando externados, passam a fazer parte da coletividade, e o 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas podem fazer com que o alunado, 

                                                             
174 MILL, John Stuart. A liberdade; Utilitarismo. Trad. Eunice Ostrensky. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
(Clássicos) p. 28-30. 

175 MILL, John Stuart. A liberdade; Utilitarismo. Trad. Eunice Ostrensky. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
(Clássicos) p. 30-31. 
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não forme pensamentos de “massa” seguindo aquela doutrina que o Estado, na 

figura do seu governante, dita as regras. 

Não podemos privar os professores de ensinar as suas disciplinas com a 

maior maestria que podem fazer, e muito menos deixar de criar em nossos alunos 

concepções diferentes das quais já tinham ciência, aprendendo a fazer críticas em 

relação a quaisquer tipos de assuntos, sejam eles políticos, sociais ou religiosos. 

Segundo José Afonso da Silva, a teoria do pluralismo reconhece várias 

formas: 

 

 

Pluralismo social, jurídico, político, de interesse, de ideias etc., que 

reconduzem a dois tipos básicos: pluralismo ideológico, que “designa 

a variedade de crenças, de concepções éticas e de valores que os 

indivíduos ou os grupos têm por fundamentais” – em que entra a 

liberdade de religião, de pensamento, dei ideias, etc.; e pluralismo 

institucional, que compreende o desenvolvimento das autonomias e “o 

reconhecimento das autonomias e “o reconhecimento dos direitos das 

‘formações sociais’, quais sejam, a família, as confissões religiosas, 

comunidades de trabalho, a escola etc.” – e que, se se quiser, pode ser 

desdobrado em três: pluralismo político, pluralismo ideológico e 

pluralismo institucional. Mas não foi à toa que o conservadorismo da 

Comissão de Redação adotou, correndo, a proposta de mudança, que 

pende para o privatismo, na medida em que “coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino” tende a igualar os dois tipos. 

[...] 

A Constituição opta, pois, pela sociedade pluralista, que respeita a 

pessoa humana e sua liberdade, em lugar de uma sociedade monista, 

que mutila os seres e engendra as ortodoxias opressivas. O pluralismo 

é uma realidade, pois a sociedade de categorias sociais, de classes, 

grupos sociais, econômicos, culturais e ideológicos. Optar por uma 

sociedade pluralista significa acolher uma sociedade conflitiva, de 

interesses contraditórios e antinômicos. O problema do pluralismo está, 

precisamente, em construir o equilíbrio entre as tensões múltiplas, e por 

vezes contraditórias; em conciliar a sociabilidade e o particularismo; 

em administrar os antagonismos e evitar divisões irredutíveis. Aí se 

insere o papel do poder político: “satisfazer pela edição de medidas 

adequadas o pluralismo social, contendo seu efeito dissolvente pela 

unidade de fundamento da ordem jurídica. 
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 Ainda ressalta o autor: 

 

O caráter pluralista da sociedade traduz-se, no Constitucionalismo 

ocidental – como nota André Hauriou -, “pelo pluralismo das opiniões 

entre cidadãos, a liberdade de reunião onde as opiniões não-ortodoxas 

podem ser publicamente sustentadas (somente, em princípio, a 

passagem às ações contrárias à ordem pública é vedada); a liberdade de 

associação e o pluralismo dos partidos políticos, o pluralismo das 

candidaturas e o pluralismo dos grupos parlamentares com assento nos 

bancos das Assembleias”.  

[...] 

É imprescindível, contudo notar que uma sociedade pluralista conduz à 

poliarquia, conforme ressalta Burdeau, “Politicamente a realidade do 

pluralismo de fato conduz à poliarquia, ou seja, a um regime onde a 

dispersão do Poder numa multiplicidade de grupos é tal que o sistema 

político não pode funcionar senão por uma negociação constante entre 

os líderes desses grupos. Nesse regime o Poder não é uma potência 

unitária; ele é o resultado de um equilíbrio incessantemente renovado 

entre uma pluralidade de forças que são, a um tempo, rivais e cúmplices. 

Rivais porque cada uma visa a fazer prevalecer seus interesses e suas 

aspirações; cúmplices porque as relações que elas mantêm entre si não 

vão jamais à ruptura que causaria a paralisia do sistema”. 

 

 

Ao pesquisarmos atentamente a Constituição da República Federativa do 

Brasil, deparamo-nos com diversas inserções no texto constitucional de várias 

formas de pluralismo, por exemplo, em pluralismo social, pluralismo político (art. 

1ºda CF), pluralismo partidário (art.17), pluralismo econômico (livre iniciativa e 

livre concorrência – art.170), pluralismo de ideias e de instituições de ensino (art. 

206, III), pluralismo cultural, que se infere dos arts. 215 e 216, e pluralismo de 

meios de informação (art. 220, caput, e §5º). Ainda temos uma sociedade livre, 

justa, fraterna e solidária (“Preâmbulo” e art. 3º, I). 

Ora, de tudo isso, chegamos à conclusão do grau de importância de termos 

inserido no texto constitucional a concepção de uma sociedade pluralista, já que, 

o pluralismo, aponta uma realidade mais humanitária de fundo igualitário, que 

supõe a superação dos conflitos e fundamenta-se, assim, a integração social, 

formando-se uma sociedade integrada como um todo. 
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4.4 Valorização dos profissionais do ensino 

 

“Um preceptor! Que alma sublime... Na verdade, para criar um 

homem é preciso ser ou pai, ou mais do que um homem”. 

(Jean-Jacques Rousseau)176 

 

 

Esse princípio constitucional, pluralismo, busca resgatar prestígio social do 

professor. Nenhuma sociedade se desenvolve se o profissional da educação não é 

prestigiado, valorizado, incentivado e motivado a desempenhar a sua função 

dando o melhor de si. O País só terá condições de se desenvolver mediante essa 

valorização. O futuro do país e o destino das próximas gerações dependem desse 

profissional que desempenha uma função social de importância inquestionável. 

A Constituição e as legislações esparsas garantem alguns direitos do 

profissional da educação como o ingresso no serviço público por concurso 

público, o aperfeiçoamento profissional continuado, com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim, piso salarial profissional e um plano de cargos e 

salários que confira dignidade ao profissional.  

Todo profissional deve ser valorizado, reconhecido por seus trabalhos.  

Com o professor também não é diferente, deve ser valorizado e esse valor não 

vem só com elogios, precisa haver também a valorização econômica para que este 

sinta-se mais estimulado a investir nas suas atualizações e capacitações. O 

exercício da atividade de magistério não deve ser considerado como uma 

atividade secundária, desenvolvida paralelamente a outras, mas sim ser a 

atividade prioritária na vida do docente. 

                                                             

176 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou da educação. Tradução Roberto Leal Ferreira. 4ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2014, p. 28. 
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Segundo Luiz Antônio Alves177, 

 

no contexto das reformas no Brasil, a noção de competência é 

concebida como o conjunto de saberes e capacidades que os 

profissionais incorporam por meio da formação e da experiência, 

somados à capacidade de integrá-los, utilizá-los e transferi-los em 

diferentes situações profissionais. É a base, enfim, de um sistema de 

competência que relaciona inteligência prática, responsabilidade, 

autonomia, cooperação e disposição comunicativa. A preocupação 

central das políticas que têm este marco conceitual não é tanto o 

desenvolvimento de sistemas externos às instituições formativas, mas a 

construção de mecanismos de diálogo que aproximem os sujeitos 

sociais do mundo produtivo e que permitam a construção de parâmetros 

e referenciais (mais do que normas) a partir dos quais pode-se 

redesenhar e atualizar os processos formativos. Desta forma, parte-se 

da institucionalidade existente, explorando formas de aproximação com 

o mundo do trabalho, a fim de atualizar e flexibilizar a oferta de 

formação profissional inicial com a formação contínua, incorporando 

novos âmbitos de aprendizagem e novas tecnologias. 

 

Dessa forma, sendo a valorização dos profissionais do ensino um direito 

constitucional, está sujeita à tutela e garantia estatal, para que, por parte do Estado, 

haja incentivos governamentais, como cursos de aperfeiçoamento e atualização, 

um plus para o professor que está em busca de maior capacitação profissional. 

Assim, os professores, a partir do ensino fundamental, devem ser formados 

por cursos que possibilitem utilizar espaços de poder e de conflito para, conforme 

Pablo Gentili178, propiciar-lhes a conquista de qualidade, impondo novo sentido 

aos critérios de qualidade por (neo)conservadores e (neo)liberais no campo 

educacional. 

                                                             
177 ALVES, Luiz Antônio. Referenciais para formação de professores: uma análise crítica sobre o discurso da 
qualidade e competência, do ponto de vista da psicologia escolar. In: ANGELUCCI, Carla Biancha; VIÉGAS, Lygia 
de Sousa. (Org.). Políticas públicas em educação: uma análise crítica a partir da psicologia escolar. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2011 p. 62-63. 

178 GENTILI, Pablo A. A. O discurso da “qualidade” como nova retórica conservadora no campo educacional. In: 
GENTILI, P. A.A. e SILVA, T. T. da. Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas. Petrópolis: Vozes, 
1999, p. 172. 
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Nesse sentido, segundo Guiomar Mello179, passa-se a encarar que, com 

muito menos recursos financeiros e esforço técnico adicional, podem ser 

instituídos mecanismos de melhoria e controle da qualidade dos resultados de 

cursos que atendem professores, uma vez que o principal custo já está sendo 

financiado pelo alunado da área da educação, no momento que faze cursos de 

graduação.  

Montantes geometricamente maiores de recursos e esforços serão 

necessários para arcar com os ônus do fracasso escolar, como, recuperar a 

qualidade da aprendizagem; acelerar a escolaridade e regularizar o fluxo de 

milhões de alunos e de professores desprovidos de competência ao longo da 

educação básica. Maiores ainda serão os recursos e o tempo necessários para 

colocar os salários dos professores em patamares mais competitivos com outras 

profissões de nível superior. 

A desvalorização dos professores é de caráter tão assustador que não há 

interesse para a formação de novos docentes. É preciso valorizar e investir nos 

profissionais da educação para gerar uma educação de qualidade. Em um passado 

distante, o professor era uma grande autoridade dentro da sociedade, hoje, ele 

sequer é tratado com respeito e com dignidade. 

Os discursos quanto a uma democratização da educação parecem ser muito 

eficientes na teoria, pois a prática está muito longe da sua realização. Falta um 

governo preocupado com a formação de seus educadores para termos uma 

educação de qualidade.  Essa capacitação só será possível com investimento e 

dedicação. 

Nas palavras de Luiz Antônio Alves180, “o documento Referenciais para 

formação de professores faz algumas constatações sobre as deficiências na 

                                                             
179 MELLO, Guiomar. Formação inicial de professores para a educação básica: uma (re)visão radical  (documento 
preliminar para discussão interna) – MEC, Brasília, 1999, p. 09. 
180 ALVES, Luiz Antônio. Referenciais para formação de professores: uma análise crítica sobre o discurso da 
qualidade e competência, do ponto de vista da psicologia escolar. In: ANGELUCCI, Carla Biancha; VIÉGAS, Lygia 
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formação de professores e sua relação com o fracasso escolar”. Apesar de 

pretender uma análise crítica da situação educacional brasileira, os Referenciais 

afirmam o que procuram negar – que os maiores problemas no campo educacional 

são: a condição social do professor, a sua formação e a estrutura escolar à qual 

ele pertence. Em nenhum momento são discutidos os determinantes políticos e 

ideológicos que construíram e constroem esse fracasso. 

Ainda nos Referenciais, Luiz Antônio Alves181 relata que, segundo o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) (2011), o fracasso escolar é, em grande 

parte, devido à incompetência de professores mal formados, por isso, propõe-se a 

construção de um novo professor: o profissional prático-reflexivo competente, 

formado em nível superior e preparado para a prática pedagógica baseada na 

noção de competência. 

A partir dessa análise, passaríamos a ter o novo modelo, pela formação de 

um profissional responsável, cooperativo, capaz de refletir sobre sua prática, 

capaz de “aprender a aprender” e resolver problemas, capaz de ser autônomo no 

sentido de tomar decisões diante do imprevisível, do imponderável. Enfim, 

verdadeiro agente de transformação da escola básica, bem adaptado, capaz de 

responder satisfatoriamente às rápidas mudanças do mundo atual e capaz de 

desenvolver essas mesmas competências em seus alunos. Tudo sob o olhar atento 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) e em perfeita harmonia com 

a heterogeneidade característica da realidade brasileira.182 

Ainda Luiz Antônio Alves183 refere:  

                                                             
de Sousa. (Org.). Políticas públicas em educação: uma análise crítica a partir da psicologia escolar. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2011, p. 69. 
181 Id. Ibid.. 
182 ALVES, Luiz Antônio. Referenciais para formação de professores: uma análise crítica sobre o discurso da 
qualidade e competência, do ponto de vista da psicologia escolar. In: ANGELUCCI, Carla Biancha; VIÉGAS, Lygia 
de Sousa. (Orgs.). Políticas públicas em educação: uma análise crítica a partir da psicologia escolar. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2011. p. 69. 

183Id. Ibid., p. 71. 
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Um novo modelo de formação, com o objetivo de tornar os professores 

capazes de materializar em sala de aula as práticas da pedagogia das 

competências, viria, segundo o documento de Referenciais para 

Formação de Professores, a colaborar para o ensino de qualidade que 

todos nós desejamos. Por trás da linguagem aparentemente progressista, 

foi identificada, no documento, uma articulação entre a noção de 

qualidade e as concepções econômicas para a educação como custo, 

produtividade, eficiência, recursos humanos, flexibilidade... O que leva 

a crer que essa qualidade, constituindo-se de atributos mercadológicos, 

transforma-se em critérios de qualidade que possibilitam a implantação 

de instrumentos avaliativos no meio educacional e, particularmente, nos 

cursos de formação de professores. A qualidade, no documento, em 

momento algum se definiu como atributo de uma educação como 

direito inalienável, cidadã, emancipatória, includente, sem nenhum tipo 

de restrição de caráter mercantil. 

 

 

  Os avanços tecnológicos que tomaram conta do mundo globalizado 

atingiram várias dimensões dos seres humanos, exigindo que as pessoas 

passassem a ser mais informadas e mais preparadas até mesmo para utilizar um 

aparelho eletrônico que acabaram de adquirir, ou para ler o manual de instrução e 

consequentemente não necessitando usar e pagar por outros serviços além 

daqueles já contratados. 

As noções ainda presentes no documento de Referenciais para Formação 

de Professores, conforme Luiz Antônio Alves, demonstram que a assimilação e 

adaptação da noção de competência pelo sistema educacional brasileiro 

aconteceram no marco teórico do Construtivismo que, com noções como 

autonomia, racionalidade, responsabilidade, aprender a aprender, compatibilizou-

se com o tipo de sujeito requisitado pelo discurso neoliberal e pelo processo de 

reestruturação da produção. Nesse contexto, a valorização das dimensões 

psicológicas e práticas em detrimento das dimensões sociológicas e teórico-

críticas tem o objetivo de configurar uma profissionalidade do tipo liberal, 
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baseada no princípio da adaptabilidade individual do sujeito às mudanças 

socioeconômicas do capitalismo. 

Além do âmbito da formação de professores, o estudo sobre as concepções, 

presentes no documento Referenciais para Formação de Professores, possibilitou 

chegar às seguintes considerações, conforme Luiz Antônio Alves184: 

a) A concepção de qualidade utilizada pelo discurso oficial sobre 

educação responde aos seguintes critérios do mundo empresarial: 

adaptabilidade e ajuste ao mercado, competitividade, produtividade, 

rentabilidade e mensurabilidade. A educação de qualidade pretendida 

pelo documento restringe-se à formação de recursos humanos 

qualificados ao novo mundo do trabalho, de pessoas com condições 

mínimas de se adaptarem a um mundo em que postos de trabalho estão 

rapidamente sendo extintos e de consumidores minimamente 

preparados para consumirem serviços e produtos de alta tecnologia. 

b) A concepção de competência estrutura-se a partir da teoria 

construtivista, à qual associam-se duas ideias: aquilo que o indivíduo 

aprende por si mesmo é superior, em termos educativos e sociais, em 

relação ao que ele aprende por meio da transmissão por outras pessoas; 

o método de construção do conhecimento é mais importante do que o 

conhecimento produzido socialmente. Assim, como consequência, 

poderia haver, na realidade, contrariando os objetivos proclamados pelo 

MEC, uma desvalorização de sua capacidade em trabalhar com a 

burocracia educacional, e uma valorização do livro didático enquanto 

suporte para a aprendizagem. Por outro lado, devemos considerar que o 

fracasso escolar pode aprofundar-se nas escolas, visto a crescente 

valorização das capacidades individuais dos alunos associada à 

estrutural crise social brasileira. 

c) A avaliação periódica dessas competências traz o aspecto 

positivo de induzir os professores à atualização constante, seja dos 

conhecimentos pedagógicos, seja das competências, no entanto, para 

efeitos de contratação, pode gerar intensa competição, levando a classe 

docente aos limites da desagregação. 

d) Elementos do discurso progressista estão presentes no 

documento somente enquanto retórica, fruto de cooptação da 

linguagem de setores críticos da comunidade educacional, com vistas 

ao aprimoramento e legitimação do discurso oficial.  

Nesse sentido, a formação de educadores e a valorização do profissional 

da educação devem instituir como uma necessidade urgente de 

voltarmos os olhares dos governantes, políticos e instituições 

                                                             

184 ALVES, Luiz Antônio. Referenciais para formação de professores: uma análise crítica sobre o discurso da 
qualidade e competência, do ponto de vista da psicologia escolar. In: ANGELUCCI, Carla Biancha; VIÉGAS, Lygia 
de Sousa. (Org.). Políticas públicas em educação: uma análise crítica a partir da psicologia escolar. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2011, p. 72-74. 
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comprometidas com uma educação democrática e inclusiva e 

construírem novos espaços de resistência contra--hegemônica para 

enfrentar, em nível político, essa nova forma de subserviência da 

educação brasileira aos parâmetros demarcados pelo mercado. 

 

A valorização do profissional do ensino precisa ser alcançada em diversos 

âmbitos da sociedade, como melhores condições para desempenhar suas funções, 

bibliotecas atualizadas, computadores, impressoras, máquinas de xérox, ter acesso 

ao mundo virtual e digital. Estes são apenas alguns exemplos para melhorar o seu 

ambiente de trabalho. 

Com essa valorização, obviamente, haverá cobranças. Os profissionais 

precisam ser, também, avaliados para saberem em que é necessário melhorar, e 

todas as vezes que se fala em avaliação docente, acaba gerando,   entre os colegas 

de ensino certo grau de constrangimento quando não de competitividade, fazendo 

com que muitas vezes tornem-se retraídos ou mais ásperos uns com os outros, 

motivos para discussões negativas. 

 A valorização do profissional de ensino poderá garantir a qualidade tanto 

do professor quanto do aluno, o que, consequentemente, trar-lhes-á ascensão 

frente à sociedade globalizada. 

 

 

4.5 Garantia de qualidade (Professor/aluno) 

 

“A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser 

capaz de instruir os outros acerca deste, porém sua autoridade se 

assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo”. 

(Hannah Arendt)185 

 

 

                                                             
185 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W. Barbosa. 7ª ed. 1ª reimp. São Paulo: 
Perspectiva, 2013, p. 239. 
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Como vimos insistindo, há uma grande necessidade de termos profissionais 

no mercado que tenham qualidade, o que, consequentemente, vem junto com a 

capacidade profissional. No entanto, como garantir essa competência e qualidade 

do profissional e do alunado que será o futuro profissional a ser inserido no 

mercado de trabalho? 

Para o termo Garantia, o Dicionário Jurídico De Plácido e Silva186 registra: 

 

Garantia “deriva-se de garante. E possui o sentido amplo de significar 

a segurança ou o poder de se usar, fruir ou de se obter tudo que é de 

nosso direito, segundo os princípios formulados em lei, ou consoante 

afirmativas asseguradas por outrem. Especializando-se, então, a 

garantia mostra-se como de direito ou convencional, a primeira das 

quais também se diz natural e a segunda, contratual ou obrigacional. 

A primeira decorre de princípio jurídico ou regra instituída em lei, não 

necessitando de declaração de vontade da pessoa. A segunda é a que 

decorre de obrigação do garante, que assumiu o ônus da garantia. No 

primeiro caso, a garantia evidencia-se um direito, uma prerrogativa ou 

uma segurança firmada legalmente. No segundo caso, a garantia é a 

fiança, o aval, o endosso, o abono, o penhor, a caução, a hipoteca, 

dizendo-se pessoal ou real, segundo as circunstâncias em que se 

manifesta, as quais, por sua vez, demonstram os traços dominantes e 

distintivos de cada espécie.  

 

 

 

Já a garantia constitucional, segundo De Plácido e Silva187,  

 

é a denominação dada aos múltiplos direitos assegurados ou outorgados 

aos cidadãos de um país pelo texto constitucional. Ruy Barbosa definiu-

as, stricto sensu, como ‘as solenidades tutelares de que a lei circunda 

alguns dos direitos individuais contra os abusos do poder’. As garantias 

constitucionais, pois, diferem e não se confundem com os direitos 

individuais, sendo seu estabelecimento fundado no dever de ampará-los 

e protegê-los. E assim se mostram os princípios constitucionais que 

podem ser convocados, a fim de que se respeitem os direitos 

individuais, anulando-se as molestações aos mesmos, como e onde quer 

que se possam suspender as garantias constitucionais. 

                                                             
186 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico conciso. Atualizadores Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 367. 
187 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico conciso. Atualizadores Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 367. 
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Dessa forma, para a amplitude do conceito de garantia, seja constitucional 

ou não, o Estado deve garantir a prestação de serviços que sejam de qualidade; 

sendo assim, os professores devem ter capacidade/qualidade na prestação dos seus 

trabalhos, assim como os alunos, futuros profissionais, deverão obter uma 

qualificação profissional de qualidade. 

Sobre o conceito de qualidade o Dicionário Houaiss188 registra: 

“propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser ou coisa; 

característica superior ou atributo distintivo positivo que faz alguém ou algo 

sobressair em relação a outros”. 

Já qualificação, para De Plácido e Silva189, registra  

“do latim qualificativo, de qualis (de que sorte, de que natureza), 

exprime a ação de mostrar as qualidades ou determinar as qualidades 

da coisa”. Revela a própria caracterização ou a determinação da coisa, 

do fato ou da pessoa, pela especificação ou classificação a que se 

subordina, em face dos requisitos ou das condições, em que se 

apresentem. A qualificação, pois, tem a função de assinalar ou de 

determinar as qualidades individuais do fato, da coisa ou da pessoa, para 

que por elas se caracterizam. 

 

 

Somente por meio de uma educação de qualidade, poderemos encontrar, 

em um futuro próximo, profissionais capacitados e qualificados para o mercado 

de trabalho no Brasil e no mundo. 

Cabe ao Estado - e este tem por obrigação - garantir educação de qualidade 

para o futuro da Nação. No entanto, isso será possível com cursos de 

especialização e qualificação dos profissionais da área da educação pública e 

privada, com incentivos governamentais para atingir nível de qualidade. 

                                                             
188 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; e FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Objetiva: Rio de Janeiro, 2009, p. 1.584. 
189 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico conciso. Atualizadores Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 607. 
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Por outro lado, o alunado necessita tempo para estudar e condições para não 

ter de dividir o tempo com trabalhos e preocupações domésticas com que a sua 

família terá de arcar sem a sua ajuda.  

Temos de pensar na garantia da qualidade das aulas e também do 

aprendizado, por isso existem já no mercado segmentos que estão investindo 

fortemente na educação. 

O jornal Estado de São Paulo190 traz uma matéria informando que a Editora 

Saraiva fecha parceria com a Kroton para crescer no mercado de educação: 

 

 Fundado há cem anos, o grupo Saraiva se divide, praticamente desde o 

início de sua operação, entre o negócio de varejo e de publicação de 

livros – a Editora Saraiva foi criada em 1917. De olho em um mercado 

em expansão - o de fornecimento de conteúdo para os grandes grupos 

educacionais que surgiram no Brasil nos últimos cinco anos -, a 

empresa está tentando adaptar o conhecimento que colecionou ao longo 

de sua história para as exigências tecnológicas do ensino atual. 

O primeiro passo neste sentido foi dado no segmento em que a 

companhia tem mais tradição: o Direito. A pedido da Kroton 

Educacional – o maior grupo de educação superior do mundo, com 1,2 

milhão de alunos e dono de marcas como Anhanguera e Unopar -, a 

empresa desenvolveu uma ferramenta de ensino que já está sendo usada 

pelos alunos do último ano de Direito de todas as universidades do 

grupo, atingindo cerca de 3,5 mil estudantes. 

[...] 

Essa aposta reflete uma necessidade de negócios, já que o setor de 

educação é mais rentável do que o de varejo de livros e eletrônicos, que 

hoje representa a maior parte do faturamento do grupo, que foi de R$ 

2,14 bilhões em 2013. A educação é 35% da receita, mas responde por 

50% do Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciações e 

amortizações). 

 

                                                             
190 Saraiva fecha parceria com a Kroton para crescer no mercado de educação. O Estado de São Paulo, São Paulo, 
caderno: Negócios/economia, p.B12, 05 set. 2014. 
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Ao observarmos as tendências da área da educação, percebemos que há uma 

preocupação por parte das empresas privadas em investir cada vez mais na 

educação, por ser um dos segmentos que mais cresce no mercado financeiro. 

Nesse sentido, o preparo do aluno deve anteceder a entrada no mercado de 

trabalho, recebendo um ensino de qualidade e juntamente tendo um tempo para 

os seus estudos que, na maioria das vezes, deve ser solitário, pois o professor em 

sala de aula passa uma gama de matérias extensivas, e cabe ao aluno fazer seus 

estudos complementares ao término das aulas, em casa, nas bibliotecas e em 

conjunto com outros alunos. 

Jean-Jacques Rousseau191, no “Contrato Social”, refere: “quanto mais uma 

nação lê e se instrui, mais desaparecem seus dialetos e, por fim, só permanecem 

como gíria no seio do povo, que lê pouco e nunca escreve”. Na realidade na época 

de Rousseau não existiam tantos meios de informação, de comunicação; a leitura 

era parca e os estudos direcionados para uma camada da sociedade diferenciada, 

a elite. No entanto, hoje com tantos mecanismos educacionais existentes no 

mercado, fica cada vez mais fácil a leitura para aqueles que buscam as 

informações como forma de aquisição de qualidade e eficiência. 

Há uma intrínseca relação entre estes termos qualidade e eficiência como 

demonstra Antonio Vico Manãs192: 

 

Qualquer organização, sem grandes esforços, sabe identificar um rumo 

para sua qualidade, desde que assim queira fazê-lo. Basta que pense, 

enquanto organização integrada, em aspectos tais como: atendimento às 

necessidades do cliente (adequação ao uso do produto ou serviço por 

parte dele) e eliminação de deficiências. 

 

                                                             

191 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ensaio sobre a origem das línguas. Vol. I. Trad. Lourdes Santos 
Machado. Nova Cultural, 1999, p. 279. 

192 MANÃS, Antonio Vico. Gestão de tecnologia e inovação. São Paulo: Editora Érica, 2001, p. 86. 
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Segundo Marcos Augusto Maliska193,  

 

o direito à educação refere-se à qualificação para o trabalho. A 

educação, por certo, é elemento indispensável ao preparo profissional, 

ainda mais nos dias atuais, em que o preparo intelectual razoável do 

trabalhador é julgado como elemento indispensável até mesmo na 

realização de tarefas consideradas, em princípio, como trabalho não 

intelectual. O direito ao trabalho, neste aspecto, pode ser compreendido, 

também, como direito às condições de qualificação para o trabalho, uma 

vez que o futuro profissional está sob responsabilidade da família e do 

Estado devido ao fato de a estes ser atribuído o dever de garantir a 

educação. 

 

 

A garantia de qualidade irá trazer para o alunado e futuro profissional uma 

busca incessante de felicidade, pois constitui um intento da humanidade, e 

somente com uma qualificação adequada, quanto mais qualificados, alcançarão 

melhor nível profissional e financeiro, no intento de dignificação da pessoa 

humana.194 

Ao falarmos da felicidade, não podemos e não devemos deixar de falar de 

como Aristóteles via a verdadeira felicidade 195. 

 

O sistema educativo de Aristóteles é articulado tendo em vista um 

modelo de vida a ser aspirado por todos os homens livres, a eudaimonia 

ou bem viver. Esse modelo de vida, de tipo comunitário e englobante 

de diferentes tipos de bens, é postulado a partir da análise dos tipos de 

vida então existentes, como a laborativa, a política, a hedonista e a 

dedicada a ganhar dinheiro, e da conclusão da parcialidade ou 

unilateralidade de cada uma delas quando tomadas em si mesmas. O 

ideal do bem viver demanda um conjunto de condições para que a vida 

possa ser considerada valiosa, e uma de suas dimensões fundamentais 

é a aquisição da virtude moral, a qual demanda uma aprendizagem que 

é mediada pela educação. Cabe, pois, explicitar o ideal ético do bem 

                                                             
193 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2001, p. 161. 
194 ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Silveira Chaves. São Paulo: Ícone, 2007. p. 135-137. 
195 CENCI, Angelo Vitório. Aristóteles e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. (Coleção Pensadores & 
Educação), p. 43.  
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viver e a virtude moral e o papel que a educação possui para a garantia 

de um e de outra. 

 

 

Já que há uma busca incessante pela felicidade e isso faz parte da condição 

humana, para Aristóteles, o objetivo da polis era o bem viver, o qual se identifica 

com a finalidade maior da própria educação. Para ele, a eudaimonia era o bem 

viver, que seria o modo mais elevado de vida a ser aspirado por qualquer ser 

humano. 

Segundo David Malouf, sem dúvida, a felicidade está entre as emoções 

humanas mais simples e espontâneas. Não há ninguém, por mais lastimáveis que 

sejam as condições de sua existência, que em determinado momento não tenha 

sentido a alegria de estar vivo [...].196  

Também podemos citar a ideia de Thomas Jefferson, ao redigir a 

Declaração de Independência proclamando a separação de seu país, que seria os 

Estados Unidos da América, da Grã-Bretanha, ao referir-se à procura da 

felicidade: “Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os 

homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos Direitos 

(inerentes e) inalienáveis, que entre estes estão a Vida, a Liberdade e a procura 

da Felicidade”197. 

Ora, ao falarmos e pensarmos em uma procura da felicidade, é notório que 

encontraremos muitos outros autores com intenção de demonstrar que essa 

felicidade será completa quando o ser humano puder pensar, expressar em 

pensamentos e palavras que com uma educação mais elaborada, de qualidade, 

esses indivíduos alcançarão a plena felicidade, pois para serem felizes precisam 

estar inseridos na “polis” como diria Aristóteles, mas devemos ir mais além, não 

                                                             
196 MALOUF, David. O que é a felicidade? Trad. Guilherme Miranda; e Fernando Santos. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2014, p. 09. 
197 DRIVER, Stephanie Schwartz. A Declaração de independência dos Estados Unidos. Tradução Mariluce 
Pessoa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p. 07. 
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somente inseridos na polis, mas, atuantes, em palavras e ações, participativos, 

inclusive, da vida política da sociedade na qual quer viver. 

 Também Epicuro ao escrever a Carta sobre a felicidade a Meneceu relata198: 

De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem, razão 

pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia; é dela que 

originaram todas as demais virtudes; é ela que nos ensina que não existe 

vida feliz sem prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque as 

virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é 

inseparável delas. 

 

Ainda corrobora para o tema da felicidade Eduardo Giannetti199:  

Na luta pela felicidade, o homem se deu conta de que o mundo natural 

podia ser transformado e submetido aos seus desígnios. O corpo do 

animal humano é parte dessa natureza. Ao se perceber e tomar como 

objeto de si mesmo, o homem descobriu que era possível alterar e 

manipular a sua natureza orgânica tendo em vista não só o bem-estar 

objetivo da saúde física, mas também o subjetivo da felicidade. Se “a 

vida é uma doença incurável”, como declarou o poeta inglês Abraham 

Cowley no século XVII, então porque não buscar um remédio que alivie 

os sintomas e o desconforto? 

[...] 

A pílula está aí. Na condição natural do animal humano, a felicidade é 

um pássaro caprichoso. Voa quando voa e não quando pretendemos que 

voe. 

 

Segundo Rousseau200:  

Se porventura o duplo fim que nos propomos pudesse reunir-se em um 

só, suprimindo as contradições do homem, suprimiríamos um grande 

obstáculo à sua felicidade. Para julgar sobre isso, seria preciso vê-lo 

todo formado; seria preciso ter observado suas inclinações, ter visto 

seus progressos, seguido sua marcha; numa palavra, seria preciso 

conhecer o homem natural. 

 

                                                             
198 EPICURO. Carta sobre a felicidade (a Meneceu). Trad. e apresentação de Álvaro Lorencini e Enzo Del 
Carratore. 2ª reimp. São Paulo: UNESP, 2002. p. 45-46. 
199 GIANNETTI, Eduardo. Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização. 12ª reimp. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002. p. 146-152. 
200 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou da educação. Tradução Roberto Leal Ferreira. 4ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2014, p. 14. 
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Quando pensamos no homem vitruviano, olhamos por várias óticas e 

necessitamos de um homem multifuncional, na perspectiva de Gaudêncio 

Frigotto201: 

 

O capital, na avaliação do filósofo Iztvan Mézáros, esgotou sua 

capacidade civilizatória e agora, para prosseguir, tem que destruir os 

direitos dos trabalhadores. No plano ideológico, o ideário que se afirma 

de todas as formas, mormente mediante as poderosas redes de 

informação, é o de que estamos iniciando um novo tempo – o tempo da 

globalização, da modernidade competitiva, de reestruturação produtiva 

e de reengenharia... A tese mais emblemática e cínica do pensamento 

neoconservador foi afirmada por Fukuyama como sendo o ‘fim da 

história’. Vale dizer, o fim de qualquer perspectiva alternativa ao 

capitalismo. 

 

 

Ainda Gaudêncio Frigotto202 quer demonstrar que “começamos a conviver 

sob o domínio de uma ética: a individualista. Ética que se manifesta, no campo 

pedagógico, pelas noções de competência, competitividade, habilidade, 

qualidade total, empregabilidade”. 

É muito nítido que a competência está ligada à qualificação profissional de 

cada trabalhador, colocado todos os semestres no mercado de trabalho, tanto no 

Brasil quanto no exterior. Cada vez mais é exigida a capacitação profissional. No 

entanto, esses alunos somente estarão capacitados se receberem a qualificação 

adequada, e para que se tenha essa qualificação adequada há a necessidade de se 

terem também professores, mestres e doutores qualificados para poder capacitá-

los. 

                                                             
201 Prefácio à obra de RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São 
Paulo: Cortez, 2001, p. 16. 

202 RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? São Paulo: Cortez, 2001, 
p. 16. 
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A exigência da qualificação profissional vem junto com os certificados 

exigidos para cada pessoa. A sociedade como um todo precisa ter e aplicar melhor 

as políticas públicas, para que assim o mercado de trabalho tenha uma 

remuneração de qualidade para os profissionais da área da educação e também 

para que esses alunos tenham o tempo necessário para fazer os seus estudos e suas 

pesquisas exclusivas. 

O professor necessita remuneração digna e também tempo de estudar, 

preparar as suas aulas, fazer a correção dos trabalhos, das provas e de todas as 

atividades extraclasse. Nesse contexto, o professor terá uma dedicação também 

exclusiva, não necessitando fazer uma jornada de trabalho que o leve à exaustão 

ou obrigue-o a outros afazeres, nem à desatualização de sua área de atuação, 

tornando-o altamente qualificado para que possa lecionar de corpo, alma e 

coração. 

O aluno, da mesma forma, necessita tempo integral de dedicação a seus 

estudos, não devendo preocupar-se com as necessidades de seu lar e das contas 

de sua família como as suas próprias. Sairia para o mercado de trabalho altamente 

capacitado, caso recebesse uma bolsa de auxílio para sua formação superior. 

Quantos “gênios” devem existir Brasil afora, que necessitam desse apoio 

governamental para se desenvolver. Com tal investimento, o país poderá obter 

cada vez mais profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, o que 

implicará, consequentemente, uma mudança nos rumos da economia que lhe 

favorecerá alto desenvolvimento econômico e cultural, tornando-o, 

consequentemente, mais próspero e competitivo frente aos grandes mercados 

mundiais. 
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CAPÍTULO V – O ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR E AS BOLSAS DE 

ESTUDO INTEGRAIS 

 

 

Felicidadania 

Cidadania é dever de povo. 

Só é cidadão  

quem conquista o seu lugar 

na perseverante luta  

do sonho de uma nação. 

É também obrigação: 

a de ajudar a construir 

a claridão na consciência 

de quem merece o poder. 

Força gloriosa que faz 

um homem ser para outro homem 

caminho do mesmo chão, 

luz solidária e canção. 

(Thiago de Mello)203 

 

 

 

 

                                                             

203 RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 8ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2010, p.111. 
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5.1 O direito à educação e a condição social 

 

“A convivência social se funda e se constitui na aceitação, no respeito 

e na confiança mútuos, criando assim um mundo comum. E nessa 

aceitação, nesse respeito e nessa confiança mútuos é que se constitui 

a liberdade social. Isto é assim porque a constituição biológica 

humana é a de um ser que vive no cooperar e no compartir, de modo 

que a perda da convivência social traz consigo a enfermidade e o 

sofrimento.” 

(Humberto Maturana)204 

 

Na medida em que se considera a educação como um direito social, 

deparamos com a questão econômico-financeira dos Estados. Estes alegam que 

circunstâncias imprevisíveis e alheias às suas forças, como variações do mercado 

nacional e internacional, fogem ao controle dos próprios Estados. Alguns 

doutrinadores condicionam a observância de tais obrigações dos Estados à 

“reserva do possível”, quando visualizamos esses direitos negados diríamos que 

se trata de pseudodireitos, pois a efetividade fica longe de ser alcançada. 

A Constituição Federal elenca os direitos sociais no art. 6º “São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” É nítido que essa 

condição social, garantida constitucionalmente, o Estado não a cumpre 

intencionalmente. Cabe à sociedade exigir uma posição do Estado frente a esses 

problemas. O direito à educação é uma condição social para que o ser humano 

consiga competir com outros em situação de igualdade. 

                                                             
204 MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política. Trad. José Fernando Campos Fortes. 
4ª reimp. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 97. 
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É o que se verifica em Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina205, 

entre tantos outros, em desfavor dos arts. 205 e 206 da Constituição Federal:  

 

“A Câmara decidiu acolher o pedido de reforma para declarar a extinção 

da ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra o Estado, 

por carência de ação, em face da impossibilidade jurídica do pedido, 

com base no art. 267, VI, combinado com o §3º do mesmo artigo, do 

CPC, uma vez que a pretensão deduzida na petição inicial não encontra 

admissibilidade no ordenamento jurídico vigente, na medida em que 

não podem o Juiz tanto quanto o próprio Tribunal avocar para si a 

deliberação de atos da Administração Pública, que resultam sempre e 

necessariamente de exame de conveniência, oportunidade e conteúdo 

dos atos de exercício dos outros Poderes, Executivo e Legislativo, do 

Estado; tendo-se, ainda, em consideração que a Administração Pública 

nada pode fazer que não contenha em seus recursos, e há de fazê-lo 

segundo as previsões programáticas e orçamentárias, com participação 

do Poder Legislativo, cujas atribuições igualmente restaram 

atropeladas...”. 

 

 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari206, 

 

 Verifica-se que o Estado, como sociedade política, tem um fim geral, 

constituindo-se em meio para que os indivíduos e as demais sociedades 

possam atingir seus respectivos fins particulares. Assim, pois, pode-se 

concluir que o fim do Estado é o bem comum, entendido este, como o 

conceituou o Papa João XXIII, ou seja, o conjunto de todas as condições 

de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral 

da personalidade humana. 

 

  

Nesse sentido, quanto aos elementos formadores do Estado Moderno, 

temos: Soberania, Povo, Território e a Finalidade que é a busca do bem comum. 

O Estado só existe para proporcionar o bem comum para a sociedade, para o povo, 

                                                             
205 Ver Anexo 5 - Processo: 1988.069811-5 (Acórdão)  
206 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 31ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 112, 2012. 
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sendo assim, cabe ao Estado garanti-los. Sendo assim, o Estado é o detentor e 

provedor para fornecer as melhores condições para o favorecimento do 

desenvolvimento integral da pessoa humana, seja nos âmbitos físicos, psíquicos e 

culturais, conseguiremos obter um desenvolvimento libertário do ser humano. 

O Dicionário Houaiss traz como condição207: 

 

Natureza ou qualidade de coisa ou pessoa; índole; estado de uma pessoa 

ou coisa; estatuto de uma pessoa com relação à sua origem, à sua 

situação social, profissional, familiar; situação, estado ou circunstâncias 

de coisas ou pessoas em determinado momento; circunstância que 

determina o caráter ou a existência de um fenômeno, um fato, etc. 

    

Já o mesmo dicionário traz como social208: 

 

Concernente a uma comunidade, a uma sociedade humana, ao 

relacionamento entre indivíduos etc. propenso a viver em sociedade; 

sociável, gregário; conveniente à sociedade ou próprio dela; que vive 

em sociedades organizadas, formadas por indivíduos especializados em 

determinadas funções; o que diz respeito ao bem-estar das massas, as 

menos favorecidas. 

 

Maria Helena Diniz209 também reforça o significado: 

Social: Sociologia jurídica: 

a) Classe social a que pertence uma pessoa; 

b) modo de ser e situação social de uma coisa ou de uma pessoa. 

                                                             
207 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; e FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Objetiva: Rio de Janeiro, 2009, p. 515. 
208 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; e FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Objetiva: Rio de Janeiro, 2009, p. 1.761. 
209 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 3ª ed., rev., atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 2008. Obra em 4 v. – 
Vol. A-C, p. 863. 
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No entanto, a mesma autora210 traz também o significado: 

Social: Sociologia geral: 

a) Que pertence à sociedade; 

b) Referente à sociedade; 
c) Diz-se da ciência que tem por objeto os fenômenos sociais (Le Play); 

d) Diz-se da estática (social statics), que equilibra os interesses e as 

pretensões dos indivíduos em uma sociedade constituída (Spencer); 

e) Diz-se da dinâmica (social dynamics), que é o movimento pelo qual se 
obtém a adaptação recíproca dos indivíduos e da sociedade (Spencer); 

f) Relação entre as classes da sociedade, enquanto diferem pela natureza 

e pela importância de seus rendimentos (Lalande); 
g) Que vive em sociedade (Perrier); 

h) Diz-se da questão ou do problema que consiste em solucionar as 

dificuldades econômicas e morais levantadas pelas classes sociais e pela 
miséria. Trata-se da questão social como um problema de riqueza material 

(Leroux); 

i) O que é útil para o aperfeiçoamento a sociedade (Hauser); 

j) Sociável; 
k) Relativo à vida humana em sociedade; 

l) Pertencente às manifestações oriundas das relações entre os homens; 

m) O que se refere à sociedade dividida em classes. 

 

Ao analisarmos tão vastos significados tanto de condição quanto de social, 

podemos uni-los em condição social como aquela pertencente ao ser humano que 

vive em uma sociedade na qual possa expressar a classe social em que está 

inserido, tanto para ressaltar quanto para demonstrar os problemas como possíveis 

soluções dentro de dificuldades econômicas e sociais, levando-se em conta os seus 

rendimentos financeiros. 

A condição social e o direito à educação de cada ser humano estão previstos 

em diversos ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (popularmente 

conhecida como Pacto de San José da Costa Rica) é o tratado-regente do sistema 

interamericano de proteção dos direitos humanos. É uma das maiores linhas 

mestras de direitos civis e políticos para a América, é amplamente utilizada, seja 

                                                             
210 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 3ª ed., rev., atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 2008. Obra em 4 v. – 
Vol. Q-Z, p. 467. 
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nos bancos universitários ou no fórum. O Brasil reconheceu a sua competência 

contenciosa em 1998, por meio do Decreto Legislativo 89 que aprovou a 

solicitação de reconhecimento da competência obrigatória da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à interpretação 

ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos, para casos ocorridos 

a partir do reconhecimento do acordo. O Brasil já se encontra plenamente 

integrado desde 1998, podendo ser acionado, condenado pela própria Corte em 

caso de descumprimento dos deveres previstos na Convenção. 

O Capítulo III – Direitos Econômicos, Sociais e Culturais traz apenas um 

único capítulo que é composto pelo artigo 26 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos:  

Desenvolvimento progressivo. (1) Os Estados-partes comprometem-se a 

adotar as providências, tanto no âmbito interno, como mediante cooperação 

internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 

progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas 
econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura (2), constantes da 

Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de 

Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por 
outros meios apropriados.(3) 

 

Segundo Valério de Oliveira Mazzuoli211:  

No Protocolo de San Salvador também está reconhecido o direito de petição 

para o sistema interamericano, mas somente no que tange aos direitos à livre 

associação sindical e à educação. Em relação aos outros direitos que o 

Protocolo prevê ainda não se tem assegurado o direito de ingresso (de petição) 
no sistema interamericano. A disciplina jurídica do que se acaba de expor vem 

expressa no art. 19, 6, do citado Protocolo, que assim dispõe: “Casos os 

direitos estabelecidos na alínea a, do artigo 8 [direito à livre associação 
sindical] e no artigo 13 [direito à educação] forem violados por ação imputável 

diretamente a um Estado-Parte deste Protocolo, tal situação poderia dar lugar, 

mediante participação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, 
quando cabível, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do 

                                                             

211 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à convenção americana sobre direitos 
humanos: pacto de San José da Costa Rica. 4ª ed. atual. e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013. p. 227. 
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sistema de petições individuais regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da 

Comissão Americana sobre Direitos Humanos”. 

... nesses casos específicos (direito à livre associação sindical e direito à 

educação) é possível o exercício do direito de petição ao sistema 
interamericano. Ou seja, esse direito de petição que, em princípio, é facultado 

no sistema interamericano apenas para a salvaguarda dos direitos previstos no 

Pacto de San José (direitos civis e políticos tão somente), se amplia para 
proteger também dois outros direitos (dessa vez de segunda geração): um de 

cunho social (direito à livre associação sindical) e outro de índole cultural 

(direito à educação). São essas as duas únicas exceções, no sistema 
interamericano, em que é possível peticionar à Corte a fim de se proteger um 

direito de segunda geração.  

 

Ora, a educação é um direito fundamental reconhecido internacionalmente, 

cabe aos governantes aplicarem políticas públicas, para que os estudantes 

universitários tenham possibilidades de chegarem ao mercado de trabalho em 

condições de igualdade com aqueles que tiveram maiores oportunidades na vida. 

Segundo dados da representação da UNESCO212 – Organização das Nações 

Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil com relação aos Cursos 

Superiores traz as seguintes informações: 

 

 

Educação Superior no Brasil 

No Brasil, a falta de paridade de gêneros é elevada na educação 

superior, na qual é observada disparidade em favor das mulheres.  O 

acesso às instituições públicas ainda deve ser ampliado para incluir uma 

proporção maior dos jovens com idades entre 18 e 24 anos, 

principalmente os provenientes das camadas mais baixas da população. 

As avaliações indicam a existência de grandes diferenças de qualidade 

educacional entre as instituições, particularmente entre as instituições 

privadas. 

Por intermédio de um permanente diálogo com o poder público, com as 

universidades e demais instituições de ensino e pesquisa, a UNESCO 

no Brasil tem procurado incentivar a formação de professores, a 

mobilidade, qualidade, mudanças e inovações que se tornaram 

inadiáveis face aos desafios que estão surgindo na sociedade do 

conhecimento de hoje. Para tanto: 

 articula redes internacionais e regionais de informação e de 

conhecimentos (Cátedras UNESCO / Redes UNITWIN), 

                                                             
212 http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/educational-quality/higher-education/ <<Acesso em 22 
jan. 2015 às 17h21.>> 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('wksvdy4DMJXOBMY');
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/educational-quality/higher-education/
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 reúne dirigentes e pesquisadores, 

 promove estudos e reflexões e 

 incentiva o intercâmbio entre os países e as instituições 

 dá apoio a programas inovadores da educação superior, tanto do 

poder público, como no caso dos Programas em Educação Superior 

promovidos pelo Ministério da Educação, como de universidades, 

instituições privadas e entidades da sociedade civil 

 procura colocar à disposição das universidades e outras 

instituições informações e documentos de referência considerados 

indispensáveis ao processo de mudança e renovação da educação 

superior. 

A coordenação da atuação da UNESCO na América Latina na área do 

ensino superior se dá por meio do Instituto Internacional para a 

Educação Superior na América Latina e Caribe - IESALC. A UNESCO 

no Brasil participa com a IESALC nos dois projetos de 

implementação de universidades de integração intercultural, baseadas 

em valores essenciais como o respeito aos direitos humanos, ao diálogo 

intercultural, à diversidade cultural e à paz entre os povos: 

 Universidade Federal da Integração Latinoamericana - 

UNILA: sediada em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, para promover o 

desenvolvimento de uma mentalidade de integração regional. 

 Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira - 

UNILAB:  sediada no Ceará, Brasil, para contribuir com o intercâmbio 

entre o Brasil e os demais Estados-membros da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os africanos. 

 

Há uma preocupação também da própria UNESCO – Organização das 

Nações Unidas para Educação - com a Ciência e a Cultura em relação ao acesso 

em nível universitário das classes mais desfavorecidas financeiramente. 

Cabe ao Estado incluir maiores políticas públicas dentro da “agenda de 

governo”, que nada mais é do que compromissos firmados para o 

desenvolvimento do milênio (é o que consta da capa da agenda de compromisso 

dos objetivos de desenvolvimento do milênio do Governo Federal e Municípios 

de 2013-2016213).  

 

Uma agenda de compromissos serve para registrar o que deve ser feito 

e estipular prazos para o cumprimento de forma a tornar possível atingir 

objetivos em tempo hábil. 

                                                             
213 http://www.odmbrasil.gov.br/arquivos/folder-agenda-de-compromissos <<Acesso em 22 jan. 2015 às 
20h09>> 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=354
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=10958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=10958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unila.ufpr.br/
http://www.unila.ufpr.br/
http://www.unilab.edu.br/
http://www.unilab.edu.br/
http://www.odmbrasil.gov.br/arquivos/folder-agenda-de-compromissos
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A Agenda de Compromissos Governo Federal e Municípios 2013-2016 

representa um pacto entre o Governo Federal e os mais de cinco mil 

prefeitos e prefeitas para a execução de ações que melhorem as 

condições de vida da população, de acordo com os oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODM. 

O documento aponta como os programas e projetos do Governo Federal 

podem ser implantados nos municípios de forma autônoma, alinhando 

ações aos ODM, por meio do acompanhamento de metas. 

 

 

 

Isso significa que metas precisam ser alcançadas o quanto antes para uma 

maior satisfação da coletividade como um todo, cumprindo-se, assim, objetivos 

firmados anteriormente por cada governante, em diversos âmbitos, sejam eles: 

federal, estadual, municipal ou distrital. 

Sendo a educação uma condição social da pessoa humana, precisamos 

atingir os ditames constitucionais. Além de proporcionar uma educação, esta 

precisa ser de qualidade; assim, consequentemente atingiremos a tão sonhada 

efetividade do direito à educação. 

 

 

5.2 Ações Afirmativas 

 

 

"Vivemos um mundo de opulência sem 

precedentes, mas também de privação e opressão 

extraordinárias. O desenvolvimento consiste na 

eliminação de privações de liberdade que limitam 

as escolhas e as oportunidades das pessoas de 

exercer ponderadamente sua condição de 

cidadão". 

(Amartya Sen) 
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A análise em relação às ações afirmativas implica procurar demonstrar 

como o legislador ainda deixa muito a desejar em relação ao atendimento ao 

direito das distribuições, das desigualdades das pessoas humanas. 

Na visão de Daniela Ikawa214: 

 

Ações Afirmativas, em termos gerais consiste em políticas públicas ou 

privadas de preferência entre indivíduos pela pertença a um 

determinado grupo, cujo status social e de reconhecimento é em média 

inferior aos de outros grupos, e com vistas a consolidar o princípio da 

dignidade. Pela convenção da Organização das Nações Unidas – ONU 

pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 

ratificada pelo Brasil em 1968 (artigo 2º, inciso 2), ação afirmativa é 

definida como “medidas especiais e concretas [nos campos social, 

econômico, cultural e outros] para assegurar como convier o 

desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais de indivíduos 

pertencentes a estes grupos com o objetivo de garantir-lhes, em 

condições de igualdade, o pleno exercício dos direitos do homem e das 

liberdades fundamentais. 

 

 

Já no entendimento de Jocélio Teles dos Santos215: 

 

É recente a adoção de ações afirmativas no Brasil. Vistas como medidas 

para criar igualdade de oportunidades para grupos e populações 

socialmente excluídas, essas ações preveem um tratamento 

diferenciado na sua execução, objetivando uma maior inserção na 

educação, no sistema de saúde e no mercado de trabalho. 

 

                                                             
214 IKAWA, Daniela. Ações afirmativas em universidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 26. 
215 SANTOS, Jocélio Teles dos. Ações afirmativas e educação superior no Brasil: um balanço crítico da produção. 
Revista brasileira de Estudos pedagógicos.  Brasília, v. 93, n. 234, [número especial], p. 401-422, maio/ago. 2012. 
p. 402. http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/2687/1830 < Acesso em 16 de nov. de 2014 às 
20h45> 

http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/2687/1830
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Assim, as ações afirmativas, na área da educação, dependerá do número de 

beneficiários que varia de acordo com a proporcionalidade populacional do 

Estado em que o candidato for aprovado, como elenca a Lei nº 12.711, de 29 de 

agosto de 2012. 

Conforme nos relata SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial216: 

 

O modelo de bolsas para alunos que ingressarem pelo sistema de cotas 

nas universidades vai beneficiar estudantes negros, pardos e indígenas 

e que tenham média familiar mensal igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo. A bolsa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), anunciada ontem 

(08/01) pelo ministro Aloizio Mercadante, se destina aos estudantes 

contemplados pela Lei 12.711, que estabelece a reserva de vagas nas 

universidades federais para alunos de baixa renda com aquelas 

características. 

 

Esse mecanismo também serve para entrar em contato direto com os alunos 

beneficiados pelo sistema de cotas e, logo após, trabalhar o nivelamento desse 

alunado que veio das escolas públicas para que não ocorra a evasão escolar em 

nível universitário. 

A Ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 

Luiza Bairros, destaca que a sanção da Lei 12.711 representa um grande passo no 

que se refere ao acesso ao ensino superior. “Isso representa a diversificação racial 

no interior das universidades e ascensão social para milhares de jovens e suas 

famílias” afirmou. 

Olhar para uma classe tão excluída, verificando apenas a raça, fica claro 

que ainda há lacunas para diminuirmos as desigualdades sociais existentes no 

País. Sendo assim, há a necessidade do Estado voltar os seus olhos para aqueles 

                                                             
216 http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/01/estudantes-negros-cotistas-terao-suporte-da-
assistencia-estudantil-universitaria <Acesso em 10 nov. 2014 às 21h40> 

http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/01/estudantes-negros-cotistas-terao-suporte-da-assistencia-estudantil-universitaria
http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2013/01/estudantes-negros-cotistas-terao-suporte-da-assistencia-estudantil-universitaria
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que também são excluídos e estão à margem da sociedade, tendo em vista, as 

condições nas quaisquer nasceram e estão inseridos até hoje. 

 

5.2.1 Programa de Bolsa Permanência217 

 

Bolsa Permanência é outra forma de ação governamental para auxiliar o 

alunado de baixa renda que, também, convive com situações de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

 

Em linhas gerais, o Programa de Bolsa Permanência – PBP é uma ação 

do Governo Federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes 

matriculados em instituições federais de ensino superior em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e 

quilombolas. O recurso é pago diretamente ao estudante de graduação 

por meio de um cartão de benefício. 

A Bolsa Permanência é um auxílio financeiro que tem por finalidade 

minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a 

diplomação dos estudantes de graduação em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. Seu valor, estabelecido pelo 

Ministério da Educação, é equivalente ao praticado na política federal 

de concessão de bolsas de iniciação científica, atualmente de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Para os estudantes indígenas e quilombolas, será 

garantido um valor diferenciado, igual a pelo menos o dobro da bolsa 

paga aos demais estudantes, em razão de suas especificidades com 

relação à organização social de suas comunidades, condição geográfica, 

costumes, línguas, crenças e tradições, amparadas pela Constituição 

Federal. Ademais, os estudantes indígenas e quilombolas matriculados 

em cursos de licenciaturas interculturais para a formação de professores 

também farão jus a bolsa de permanência durante os períodos de 

atividades pedagógicas formativas na Instituição Federal de Ensino 

Superior -IFES, a bolsa de permanência até o limite máximo de seis 

meses. 

Uma grande vantagem da Bolsa Permanência concedida pelo 

Ministério da Educação é ser acumulável com outras modalidades de 

bolsas acadêmicas, a exemplo da bolsa do Programa de Educação 

Tutorial – PET, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação. 

 
 

                                                             
217 http://permanencia.mec.gov.br/ <Acesso em 10 nov. 2014 às 22h20> 

http://permanencia.mec.gov.br/
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Essa é uma das grandes alternativas do governo federal, no entanto, não 

deve ser a única. E quando analisamos que o estudante terá apenas por seis (06) 

meses a bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficamos nos indagando 

o que ele fará ao termino desse período? Parece-nos clara a evidência de que este 

aluno trancará o seu curso superior, pois precisa receber uma bolsa que dure o 

curso inteiro e não apenas um semestre. 

Neste diapasão de uma distribuição de direitos e liberdades para as pessoas 

humanas, não podemos deixar os excluídos pelo sistema no caso de um modelo 

de justiça distributiva, o Estado é obrigado a proporcionar a seus cidadãos um 

mínimo de bem-estar material. 

A justiça distributiva é mencionada, possivelmente pela primeira vez, no 

livro V da obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles218. Esse livro V é dedicado à 

justiça, que é considerada por Aristóteles a forma mais elevada de excelência 

moral, ou melhor, ainda, “a excelência moral inteira”. 

Ora a justiça distributiva, para Aristóteles, é uma espécie de justiça em 

sentido estrito. 

Segundo Aristóteles219, a justiça distributiva: 

 

(...) é a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de 

governo, ou de dinheiro, ou das outras coisas que devem ser divididas 

entre os cidadãos que compartilham dos benefícios outorgados pela 

constituição da cidade, pois em tais coisas uma pessoa pode ter uma 

participação desigual ou igual à outra pessoa. 

 

                                                             
218 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3 ed. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 93. 
219 Ib. ibid. 
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Notamos que, para Aristóteles, a justiça distributiva estava relacionada à 

ideia de mérito, e não havia caráter de obrigatoriedade na distribuição dos bens e 

oportunidades. Isso fica nítido e explicitado na seguinte citação220: 

 

(...) todas as pessoas concordam em que o que é justo em termos de 

distribuição deve sê-lo de acordo com o mérito em certo sentido, 

embora nem todos indiquem a mesma espécie de mérito; os democratas 

identificam a circunstância de que a distribuição deve ser de acordo com 

a condição de homem livre, os adeptos da oligarquia com a riqueza (ou 

nobreza de nascimento), e os adeptos da aristocracia com a excelência. 

 

 

Ao percebermos que a justiça distributiva, na visão de Aristóteles, 

demonstra, “sempre que a proporção entre as valias dos sujeitos para o todo social 

forem exatamente reproduzidas nas quantidades de coisas, direitos ou encargos 

outorgados a cada qual” 221. 

Flávia Piovesan222 vem demonstrar que as ações afirmativas traria um 

patamar maior de igualdade para a pessoa humana que já sofre uma discriminação 

e consequentemente uma exclusão social. 

 

É necessário ainda reconhecer que a complexa realidade brasileira 

traduz um alarmante quadro de exclusão social e discriminação como 

termos interligados a compor um ciclo vicioso em que a exclusão 

implica discriminação e a discriminação implica exclusão. 

Nesse cenário, as ações afirmativas surgem como medida urgente e 

necessária. Tais ações encontram amplo respaldo jurídico, seja na 

Constituição (ao assegurar a igualdade material, prevendo ações 

afirmativas para os grupos socialmente vulneráveis), seja nos tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil. 

A experiência no Direito Comparado (em particular a do Direito norte-

americano) comprova que as ações afirmativas proporcionam maior 

                                                             
220 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3 ed. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 96. 
221 CASTILHO, Ricardo. Justiça social e distributiva: desafios para concretizar direitos sociais. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 22. 
222 PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos, p. 52 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf <Acesso em 13 de nov. de 2014.> 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf
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igualdade, na medida em que asseguram maior possibilidade de 

participação de grupos vulneráveis nas instituições públicas e privadas. 

 

Cabe ao Estado neste contexto proporcionar o acesso universitário ao maior 

número possível de pessoas que tenham interesse em frequentar o ambiente 

universitário. Somente assim, sejam eles negros, pardos, índios ou brancos, mas, 

trazendo um patamar de igualdade independentemente de sua raça, etnia ou cor. 

Levando em conta apenas as circunstâncias sociais nas quais esses grupos de 

pessoas estarão inseridos. 

Ainda vamos mais além, não pode o Estado vislumbrar a mente do 

estudante com bolsas que duraram um período muito curto, que não conseguiram 

terminar o nível universitário. Bolsas com o intuito de ter uma duração de seis 

(06) meses apenas enche de esperanças e ilusões, não chegando realmente a dar a 

efetividade do direito e da igualdade de oportunidades. 

Como notamos em Aristóteles a ideia de mérito para a aprovação de 

determinadas ações. 

 

 

5.3 Políticas Públicas 

 

“A política pública transcende os instrumentos normativos do plano 

ou do programa. Há, no entanto, um paralelo evidente entre o 

processo de formulação da política e a atividade de planejamento.” 

(Maria Paula Dallari Bucci)223 

 

                                                             
223 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 259. 
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Segundo Maria Paula Dallari Bucci224, 

 

Políticas públicas são programas de ação governamental visando a 

coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. Políticas públicas são “metas coletivas conscientes” e, 

como tais, um problema de direito público, em sentido lato. 

 

Referimo-nos aqui não à política partidária, mas à política num sentido mais 

amplo, como atividade de desenvolvimento e conhecimento frente à organização 

de poder. Como podemos separar teoricamente as duas noções, na prática elas 

estão entrelaçadas. 

Decisões políticas são, muitas vezes, tomadas sem nexo algum, sem ao 

menos visualizar a relação que o Estado deveria ter perante a sociedade. “A 

incapacidade do Estado brasileiro de formular políticas públicas, devido à 

privatização por grupos sociais determinados e ao sistema de representação 

congressual que transforma os legisladores em agenciadores de verbas 

públicas.”225. 

Isso faz com que muitas vezes não tenhamos políticas públicas realizadas 

satisfatoriamente. 

Ainda para Maria Paula Dallari Bucci226, 

 

...o paradigma do direito liberal do século XIX, baseado na norma geral 

e abstrata, na separação de poderes, na distinção entre direito público e 

direito privado, típicos do Estado moderno, na denominação de 

Charles-Albert Morand, dá lugar a uma sucessão de modelos de Estado 

que se caracterizam por diferentes graus e modos de intervenção sobre 

                                                             
224 Id. Ibid., p. 241. 
225 LOPES, José Reinaldo de Lima. Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado social de 
direito. In: FARIA, José Eduardo (Org.) Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
117. 
226 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 246. 
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as esferas privadas. Morand refere-se a: um direito do Estado-

providência, baseado na ideia de prestações do Estado (serviços 

públicos); um direito do Estado propulsivo, centrado nos programas 

finalísticos; um direito do Estado reflexivo, cuja expressão são 

programas relacionais; e finalmente um direito do Estado incitador, 

fundado em atos incitadores, que combinam norma e persuasão. 

Evidentemente, não há um corte temporal separando nitidamente essas 

fases; o que há são técnicas de intervenção jurídica que vão sendo 

criadas e modificadas, a ponto de caracterizar novos padrões 

qualitativos da relação entre o Estado e a sociedade. 

 

Ressalta a autora em relação às políticas públicas: 

 

Quanto mais conhece o objeto da política pública, maior é a 

possibilidade de efetividade de um programa de ação governamental; a 

eficácia de políticas públicas consistentes depende diretamente do grau 

de articulação entre os poderes e agentes públicos envolvidos. Isto é 

verdadeiro especialmente no campo dos direitos sociais, como saúde, 

educação e previdência, em que as prestações do Estado resultam da 

operação de um sistema extremamente complexo de estruturas 

organizacionais, recursos financeiros, figuras jurídicas, cuja apreensão 

é a chave de uma política pública efetiva e bem-sucedida.  

Embora louvável a iniciativa dos legisladores constituintes em relação a 

algumas políticas públicas educacionais, ainda estamos longe do patamar 

almejado constitucionalmente. 

Mas, a lógica racional das políticas públicas, como vetores de programas 

para a realização de direitos, como prevê Habermas227: 

 

[...] particularidades concretas e orientações para objetivos sempre 

migram à lei pelo caminho dos programas políticos dos legisladores. 

Até mesmo a legalidade formal burguesa teve de estar aberta aos 

objetivos coletivos, tais como aqueles encontrados nas políticas 

relacionadas a questões militares ou tributação. Nesses casos, contudo, 

a perseguição de objetivos coletivos teve de estar subordinada à função 

principal do direito (a normatização das expectativas de conduta) de um 

modo que fosse possível interpretar políticas em geral como a 

realização de direitos. Porque a lei tem uma estrutura própria e não é 

                                                             
227 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms. 2ª ed.. Cambridge: The MIT Press, 1996, p.428. 
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arbitrariamente maleável, essa exigência é mantida também para as 

decisões coletivas ligadas a um Estado ativo, que usa a lei para 

influenciar os processos sociais. As condições constitutivas do direito e 

do poder político seriam violadas se a formação da política fizesse uso 

da forma da lei para não importa que propósito, com isso destruindo a 

função interna da lei. Mesmo no Estado social, o direito não deve ser 

completamente reduzido a política se não se quiser extinguir a tensão 

interna entre facticidade e validade, e entre esta e a normatividade da 

lei: ‘A lei se torna um instrumento da política se a tensão interna, e ao 

mesmo tempo o próprio meio legal, estipula as condições 

procedimentais sob as quais a política pode ter a lei à sua disposição. 

 

 Maria Helena traz como Política Social228: 

 

Sistema que, contendo medidas públicas, visa o exercício, pelo Estado, 

do poder de, dentro de uma ordem social, conciliar, reparar 

desigualdades sociais e solucionar certos problemas sociais, 

instaurando uma nova ordem social; complexo de programas que têm 

por objetivo a garantia do bem-estar populacional e do desenvolvimento 

do progresso social. 

 Ora políticas públicas necessitam estarem voltadas para o atendimento da 

sociedade como um todo, mas dando mais ênfase para a sociedade que sofre com 

os problemas de exclusão social, devido à origem mais humilde de nascimento e 

consequentemente carregar esse estigma por um bom período de vida, 

 A partir do momento que o Estado promove uma maior inclusão social, 

direcionando, como foco principal, a erradicação de todas as formas de 

discriminação das desigualdades sociais, ficará mais fácil de restaurar a ordem 

social dessa sociedade. 

 

  

 

                                                             
228 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 3ª ed., rev., atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 2008. Obra em 4 v. – 
Vol. J-P, p. 717. 
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5.4 Políticas Públicas: O Sistema de Bolsas e as Bolsas Integrais 

 

“Políticas públicas é o conjunto organizado de normas e atos 

tendentes à realização de um objetivo determinado”. 

(Fábio Konder Comparato)229 

 

Ao analisarmos as políticas públicas, verificamos que há um déficit muito 

alto, pois a aplicação dos investimentos na área educacional é extremamente 

baixa.  Verificamos relatos, conforme Maria Teresa Uille Gomes, de que o Brasil 

está no “ranking” dos países com os piores índices educacionais do mundo230. 

A América Latina é a região do mundo que apresenta as maiores 

desigualdades sociais, e a educação é capaz de reduzir esse quadro em 

40%, razão pela qual o investimento orçamentário e financeiro em 

educação de qualidade para todos é fundamental. 

 

 

Recentemente, observamos que os recursos destinados à educação, em 

razão de crises fiscais, são bem inferiores, motivo pelo qual são gerais os pedidos 

públicos da sociedade pela eficiência educacional. No entanto, a relação de 

igualdade ou equidade de acesso à educação é bem díspare em relação às classes 

sociais menos favorecidas. Por isso, a maior preocupação das pessoas tem relação 

com a qualidade de ensino, ou seja, uma prestação de serviço de qualidade, e 

exaurindo-se acesso universitário igualitário que não temos. 

                                                             
229 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. In: MELLO, 
Celso Antônio Bandeira de. (Org.). Estudos em homenagem a Geraldo Ataliba. São Paulo: Malheiros, v.2, 1997, 
p.343-359. 
230 GOMES, Maria Tereza Uille. Direito humano à educação e políticas públicas. 1ª ed. (ano 2009), 1ª reimp. 
Curitiba: Juruá, 2011. p. 185. 



162 
 

Maria Tereza Uille Gomes231 demonstra, em sua obra, grandes problemas 

sociais, educacionais e principalmente de exclusão, em vários setores do Estado 

Democrático de Direito. 

Juan Carlos Tedesco232 refere-se ao economista Lester Thurow ao tecer 

declarações sobre a crescente desigualdade social: 

Este modelo econômico pode garantir altos níveis de qualidade de vida 

para alguns e com isso poderá se manter. Também poderá funcionar do 

ponto de vista político, porque sempre haverá alguma forma de 

autoritarismo que consiga manter os excluídos fora dos circuitos da 

participação cidadã. O problema, diz Thurow e não um pedagogo nem 

um filósofo, é basicamente moral. Aceitaremos viver em uma sociedade 

que decide de maneira consciente deixar de fora uma grande parte de 

seus cidadãos? Este desafio ético constitui a base, a motivação 

fundamental, para buscar fórmulas políticas e econômicas que 

permitam enfrentar com êxito o objetivo de oferecer uma educação de 

qualidade para todos. 

 

Ora como imaginar ser normal uma parcela da sociedade recebendo 

educação de qualidade em contrapartida uma parcela maior ainda ficando sem 

receber qualquer tipo de educação, seja ela de qualidade ou não. 

Nos últimos vinte anos, os estudos sobre financiamentos em países latinos 

apresentam mudanças nas temáticas de recursos como gestão de escolas; os 

governos buscam universalizar a educação básica, no entanto, inviabilizam e não 

aprimoraram essa mesma educação básica.233 

                                                             
231 GOMES, Maria Tereza Uille. Direito humano à educação e políticas públicas. 1ª ed. (ano 2009), 1ª reimp. 
Curitiba: Juruá, 2011. p. 185-186.A partir da perspectiva de especialistas em Economia da Educação, foi realizado 
o Seminário Internacional sobre Financiamento e Alocação de Recursos em Educação, na cidade de Buenos Aires, 
no período de 15 e 16.11.2000, organizado pelo IIPE-Unesco/Buenos Aires. 
Dentre o temário discutido, renomados autores abordaram questões como: financiamento da educação, 
equidade na alocação de recursos no setor, vínculo entre os recursos e o desempenho educativo setorial, 
eficiência e eficácia no gasto, propostas alternativas à alocação estatal de recursos e sustentabilidade e gestão 
das reformas educativas. 
232 TEDESCO, Juan Carlos. UNESCO, 2002, p. vi. In: GOMES, Maria Tereza Uille. Direito humano à educação e 
políticas públicas. 1ª ed. (ano 2009), 1ª reimp. Curitiba: Juruá, 2011. p. 186. 
233 GOMES, Maria Tereza Uille. Direito humano à educação e políticas públicas. 1ª ed. (ano 2009), 1ª reimp. 
Curitiba: Juruá, 2011. p. 186-187. 



163 
 

Como podemos deixar de fora uma grande parcela da nossa sociedade sem 

ter acesso a uma educação de nível superior e junto com esse embate enfrentarmos 

uma massa gigantesca sem orientações de cidadania. Então, cabe à sociedade em 

conjunto enfrentar esses problemas que fazem com que o País não se desenvolva 

plenamente. 

Na visão de Maria Paula Dallari Bucci234,  

 

O cenário social do novo desenvolvimento é animado pela grande 

renovação social e cultural associada à mudança no papel das mulheres, 

desdobramento da revolução sexual dos anos 1960. 

O aumento da escolaridade e da participação do gênero em todos os 

escalões do mundo do trabalho e suas consequências demográficas, 

com a redução global da taxa de fecundidade, coincide com a maior 

presença da liderança feminina em movimentos da sociedade e da 

cultura e a ascensão das mulheres ao poder, de modo lento, mas 

persistente, em vários lugares do mundo. Começam a ocorrer alterações 

de estruturas simbólicas, como a representação da família, admitindo-

se que ela figure como responsável pelo grupo familiar em algumas 

políticas sociais, segundo modelo adotado por organizações 

internacionais, com base em evidências empíricas de eficácia do gasto. 

Essas alterações tendem a repercutir sobre o funcionamento do Estado 

e do governo, entre outros aspectos, reclamando maior eficiência das 

políticas sociais. 

 

 

O que conseguimos observar é que as sociedades estão mudando as suas 

configurações. Em um passado recente, as mulheres estavam ainda responsáveis 

pelos lares e pelo cuidado dos seus filhos. Hoje, nota-se que as mulheres estão 

cada vez mais no mercado de trabalho e, consequentemente, estudando mais. 

Podemos constatar que, em salas de aulas, essas mulheres estão sempre em 

número maior, seja no ensino médio ou no universitário. E como um direito tão 

                                                             

234 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. 2ª tiragem. São 
Paulo: Saraiva, 2013. p. 30-31. 
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fundamental é uma condição social da pessoa humana, independentemente do 

sexo, da idade, da raça ou da sua etnia, as mulheres estão conquistando seu espaço. 

Isso mostra uma profunda mudança social que atinge, também, o fenômeno 

da política institucionalizada; Trata-se da ‘revolução da informação e da 

comunicação’ que se instala com o uso, em grande escala, de computadores 

pessoais e o advento da internet. A partir da década de 1990, verificamos uma 

expansão das comunicações por telefonia celular e outros meios, o que marca, 

conforme Bucci235, o surgimento do século XXI. 

 

 (...) a velocidade com que vêm evoluindo as tecnologias da informação 

e comunicação, com o dinamismo dessas formas sociais, alimenta com 

um salutar sentido de urgência e inovação a vida política de um país 

que modifica muito morosa e gradualmente seu panorama institucional, 

pano de fundo de exclusão social e conformismo. 

 

Ao compararmos o Estado brasileiro com diversos Estados mundo a fora, 

fica nítido o atraso em relação às políticas públicas educacionais.  Por exemplo, o 

Estado do Uruguai concede a todo aluno inscrito no ensino fundamental um tablet 

para que este possa acompanhar as inovações tecnológicas e para que possam 

estar conectados ao mundo virtual, acesso as redes Wi-Fi gratuitamente em 

qualquer praça ou local público. Coisa que não ocorre aqui no Brasil. 

 

 

 

                                                             

235 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. 2ª tiragem. São 
Paulo: Saraiva, 2013. p. 31-33. 
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5.5 Bolsas Integrais para o Ensino Superior 

 

“[...] Do ponto de vista social e político, temos a Educação, em 

especial, como poderoso instrumento de justiça social eis que por ela 

e através dela podem os indivíduos alçar-se à efetiva participação no 

processo político, ou seja, no processo da tomada de decisão, a 

qualquer nível. [...] ser a questão educacional básica para a 

Democracia, o regime de governo de sociedade política em que os 

indivíduos participam de esferas essenciais ao Estado, numa situação 

que se quer igualitária – para esse desiderato, fundamental se 

apresentar o veículo da Educação.” 

(Maria Garcia)236 

 

Uma grande parcela dos alunos brasileiros tem uma deficiência muito 

grande em relação à condição financeira de suas famílias que, na maioria das 

vezes, são pessoas carentes e que consequentemente precisam trabalhar desde 

muito cedo. Tornando-se mais trabalhadores do que estudantes, fazendo com que 

se dediquem muito mais ao trabalho que aos estudos. 

Constata-se que o alunado faz um malabarismo para conseguir conciliar 

todas as suas atividades, pois, tem uma agenda cheia: trabalho; estudos, casa, 

família. Nesse momento, acabam sendo obrigados a fazerem determinadas 

opções, e optam, por aquilo que, naquele momento, imaginam ser o menos 

importante para ser deixado de lado: o estudo. 

Estudando menos, apenas para conseguir uma nota que consiga passar de 

semestre para semestre, ou, muitas vezes, fraudando provas, esquece-se que irá 

                                                             

236 GARCIA, Maria. Professores estrangeiros. Contratação pela Universidade pública. Revista de Direito Público. 
Pareceres. RDP-97. Jan./Mar.1991 – ano 24, p. 125. 
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precisar utilizar-se dos conhecimentos ministrados em sala de aula, que, naquele 

momento, achou não ser tão oportuna a sua dedicação para o aprendizado. 

São frequentes casos de alunos que acabam dormindo durante as aulas, pois 

estão demasiadamente cansados para ficarem com os olhos abertos, por causa do 

dia desgastante que tiveram na sua vida de trabalho. 

Necessitamos de bolsas integrais para a graduação, pois, somente assim, 

conseguiremos ter um profissional mais bem capacitado para o mercado de 

trabalho. 

Para elucidar isso, apresentamos alguns exemplos de bolsas para a 

graduação na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo FEA-USP237, Bolsas de Estudos e Programas de 

Auxílio. 

Para incentivar a permanência de alunos de baixa-renda na universidade, a 

Universidade de São Paulo oferece diversas bolsas e auxílios, por meio do 

Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil e também de outros 

tipos de programas, como bolsas de iniciação científica ou bolsa trabalho.  

Esse programa é organizado pela Coordenadoria da Graduação Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo FEA-

USP. 

O aluno deverá se inscrever, mas a duração da bolsa é somente para um 

período de um ano, não sendo possível a sua renovação. Acabamos voltando à 

estaca a zero, pois o aluno começa de forma entusiasta os seus estudos, mas isso 

dura um prazo muito curto; é preciso ir além, durar o curso todo e não somente 

um breve período. 

                                                             
237 http://www.fea.usp.br/conteudo.php?i=130&p=258  >. Acesso em: 24/03/2014 às 17h02min. 

http://www.fea.usp.br/conteudo.php?i=130&p=258
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O Estado necessita urgentemente desenvolver políticas públicas, para 

manter efetivamente o estudante nos bancos universitários e não somente por um 

período. Para que seja um profissional, este precisa concluir o curso, sem a sua 

conclusão jamais se tornará um profissional com certificado de curso superior. 

Temos, também, como exemplo a “Fundação Estudar”, cujo programa é 

voltado para jovens alunos de 16 aos 34 anos que devem ser brasileiros, estarem 

matriculados ou em processo de aceitação em uma das modalidades de curso, 

apoiadas pela Fundação Estudar. Para tanto, os jovens precisam identificar-se com 

os valores da Fundação Estudar, apresentarem excelência acadêmica e quererem 

deixar um grande legado para o País238. No entanto, essa bolsa é somente para 

pagar a mensalidade que irá atingir no máximo 70% desta. 

O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM traz um sistema de 

pontuações que os alunos deverão atingir para conseguirem uma bolsa a fim de 

ingressarem em Universidades públicas ou privadas. Caso cheguem a pontuarem 

mais de (setecentos) 700 pontos, poderão participar do SISU – Sistema de Seleção 

Unificada, e também teremos o SISUTEC – Sistema de Seleção Unificada da 

Educação Profissional e Tecnológica, possibilitando aos alunos bolsas de 

(cinquenta) 50% a 100% (cem) no valor das mensalidades.  

Mas, ainda fica faltando o plus, bolsas integrais que devem ser dadas a eles 

e que possam garantir-lhes efetivo acesso aos cursos superiores. Fazendo com que 

se tornem verdadeiros profissionais, exercendo profissões para as quais sonharam 

a vida toda. 

O Programa Universidade para todos - PROUNI239 é um programa do 

Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004. Seu objetivo é 

conceder bolsas de estudos integrais 100% e parciais de 50% em instituições 

                                                             
238 http://bolsas.estudar.org.br >. Acesso em: 24/03/2014 às17h50min. 
  
239 http://siteprouni.mec.gove.BObr/  <Acesso em 24/03/2014 às 20h38min.> 

http://bolsas.estudar.org.br/
http://siteprouni.mec.gove.bobr/
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privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. No entanto, 

para fazerem parte desse programa, terão de seguir algumas exigências do 

governo. 

Alguns requisitos para que o aluno participe da seleção do PROUNI240: 

 

Bolsa 100%: concorrerá a bolsas de estudos destinadas para custear as 

mensalidades de cursos de graduação em instituições privadas de ensino 

superior. As bolsas de estudos podem ser integrais ou parciais. As 

bolsas de estudos integrais custeiam 100% do valor das mensalidades, 

e para ter o direito de concorrer a esta modalidade os candidatos devem 

ter uma renda familiar mensal bruta de até um salário mínimo e meio. 

Bolsa 50%: A modalidade da bolsa de estudos parcial do Prouni 2015 

é destinada aos candidatos que possuam uma renda familiar de um e 

meio até três salários mínimos, e custeia 50% do valor das mensalidades 

do curso superior escolhido. 

Vale lembrar que quanto maior a nota do Enem, maior a chance de ser 

selecionado para usufruir da bolsa de estudos oferecida pelo Prouni 

2015, isto porque o SisProuni, sistema informatizado do Programa 

utiliza este dado como principal critério de seleção. 

É necessário que os candidatos atendam também a pelo menos um dos 

requisitos para se inscreverem, que são: ser aluno que cursou todo o 

ensino médio em escola pública, portar algum tipo de deficiência física, 

ser professor efetivo da rede pública de ensino e que queira uma bolsa 

de estudos do Prouni 2015 para custear as mensalidades de cursos de 

Licenciatura. 

Os estudantes que durante o ensino médio estudaram em escola 

particular podem participar do Prouni, desde que tenha estudado na 

condição de bolsistas com bolsa de estudos oferecida pela escola que 

frequentaram. E os professores que desejem se inscrever para concorrer 

a bolsa de estudos não necessitam comprovar renda familiar. 

O Prouni é um dos mais democráticos meios de ingresso no ensino 

superior. 

 

 

Os estudantes de curso superior necessitam de oportunidades que somente 

as bolsas integrais poderão proporcionar-lhes, possibilitando-lhes um patamar de 

                                                             
240 http://www.prouni2015.com/dicas-sobre-o-funcionamento-do-prouni-2015.html <<Acesso em 23 jan. 2015 
às 00h52>> 

http://www.prouni2015.com/dicas-sobre-o-funcionamento-do-prouni-2015.html
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igualdade, uma vez que terão tempo para dedicação exclusiva a seus estudos sem 

terem a obrigatoriedade de arrumarem um emprego, ganhando um valor irrisório 

e dizer aos pais que estão trabalhando e que podem se sustentar. 

Se os governantes, analisando os três níveis Municipal, Estadual e Federal, 

aplicassem verbas públicas em educação, conforme os ditames constitucionais - 

obviamente haverá mais gastos, no entanto todos os gastos seriam revertidos para 

a própria sociedade -, o mercado de trabalho valorizaria mais os seus 

profissionais, pois estes terão capacidade; portanto, poderão ser cobrados e 

exigidos por isso. 

O estudante que pode dedicar-se (cem) 100% aos seus estudos tem um 

rendimento maior em sala de aula. Poderá ser um pesquisador de alto nível, 

desenvolvendo trabalhos de iniciação científica, entre outros. 

Ainda temos o FIES – Fundo de Financiamento do Ensino Superior241: 

Criado pelo Governo Federal e gerenciado pelo Ministério da Educação 

(MEC), o programa opera em novo formato desde 2010 e passará por 

algumas mudanças em 2015. Quem desejar o benefício poderá se 

inscrever a qualquer momento. O primeiro passo é feito via internet. 

Destinado a financiar cursos de graduação a estudantes devidamente 

matriculados em faculdades particulares com aprovação nos processos 

avaliativos do MEC, o Fies 2015 conta com juros de 3,4% ao ano. 

Durante o curso o estudante beneficiado paga até R$ 50,00 

trimestralmente. Após a conclusão da graduação, o pagamento continua 

o mesmo durante 18 meses. A quantia corresponde apenas aos juros do 

financiamento. A amortização da dívida é dividida em até 13 anos, 

começando ao fim dos 18 meses subsequentes ao término do curso. 

 

 

O FIES hoje é uma realidade para nossos alunos, ao término do curso há 

uma preocupação muito grande estampada em seus semblantes, pois, precisam 

encontrar um emprego que pague as suas despesas diárias e o curso já concluído. 

No entanto, essa não é uma realidade apenas do Brasil. 

                                                             
241 http://www.fies2015.com.br/ <<Acesso em 23 jan. 2015 às 20h11>>. 

http://www.fies2015.com.br/
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Estampado em letras garrafais, o jornal O Estado de São Paulo242 traz a 

seguinte manchete: 

Dívida com faculdade é pesadelo nos EUA. Crédito estudantil consome 

renda dos mais jovens e adia sonho da casa própria. 

O sonho da casa própria não frequenta o imaginário de Michael Persley. 

Aos 31 anos, ele é um dos 39 milhões de americanos que contraíram 

empréstimos para bancar a universidade, o tipo de financiamento que 

mais cresceu nos Estados Unidos na última década. Hoje, o débito 

estudantil supera o de cartões de créditos e os gastos com a compra de 

carros e é apontado como um dos fatores que seguram o ritmo de 

crescimento do mundo. Endividados, muitos jovens adiam o momento 

criar uma família ou abandonar repúblicas para mergulhar na vida 

adulta, com impacto negativo sobre o mercado imobiliário. 

O índice de criação de novos lares despencou depois da crise de 2008 e 

se mantém abaixo da média histórica, refletindo a fraca recuperação da 

renda, o desemprego persistente e a dívida recorde dos que concluem o 

ensino superior. Com o aumento das anuidades e do número de pessoas 

que frequentam universidades, os empréstimos a estudantes mais do 

quadruplicaram entre 2004 e 2013, atingindo US$1,11 trilhão no 

primeiro trimestre de 2014. O valor só é inferior aos US$ 8,69 trilhões 

para o pagamento de hipotecas. 

No mesmo período, o endividamento total das famílias teve expansão 

de 40%, para US$11,65 trilhões. Há dez anos, os americanos tinham 

US$ 690 bilhões pendurados no cartão de crédito, quase três vezes mais 

que os US$ 260 bilhões que possuíam em empréstimos estudantis. 

Durante a crise, o único tipo de débito que cresceu foi o contraído para 

pagamento de universidades, que atualmente equivale a quase o dobro 

da dívida com cartões e a quase quatro vezes o valor devido pela 

aquisição de veículos. Dados oficiais indicam que 71% dos estudantes 

americanos saem da universidade endividados. 

Persley terminará sua pós-graduação em dezembro com um débito 

próximo de US$ 100 mil (R$ 222 mil), dos quais US$ 35 mil custearam 

seu curso de Ciência Política na Universidade de Illinois, em Chicago. 

Quando entrou na faculdade, em 2007, a anuidade era de US$ 20 mil, 

valor que sua família não tinha como pagar.  

“A menos que você tenha pais com muito dinheiro, não há como evitar 

os empréstimos estudantis”, disse o estudante ao Estado. Seu pai é 

leiteiro e sua mãe trabalha em uma livraria. Juntos, eles ganham cerca 

de US$ 40 mil (R$ 89 mil) por ano, com os quais tiveram de sustentar 

seis filhos. 

A meio ano de concluir seus estudos, Persley não consegue vislumbrar 

uma existência sem dívida. “Parece que é parte da vida, como amor, 

                                                             
242 TREVISAN, Cláudia. Dívida com faculdade é pesadelo nos EUA. O Estado de São Paulo, 13 jul. 2014 – Economia. 
B07. 
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amigos e família. Se tiver sorte e encontrar um bom emprego, talvez 

consigo pagar o débito em 10 ou 20 anos.” Só depois disso é que ele 

poderá pensar na possibilidade de comprar uma casa, afirmou. 

O impacto negativo do endividamento dos jovens sobre o mercado 

imobiliário está entre as preocupações do governo e do Federal Reserve 

(Fed, o banco central) em relação ao futuro da economia do país. A 

venda de imóveis residenciais cresceu abaixo do esperado em meses 

recentes, apesar de as estatísticas mostrarem redução do desemprego e 

reação da atividade econômica. No quarto trimestre de 2013, o índice 

de propriedade de casas atingiu o nível mais baixo em 18 anos, com 

65,1%. 

Além de não contraírem hipotecas, muitos dos estudantes ou ex-

estudantes endividados continuam a viver em repúblicas, o que deprime 

o número de formação de novas residências, com impacto negativo para 

outros setores da economia. Persley divide um apartamento com quatro 

pessoas em Washington e não sabe quando será capaz de morar 

sozinho. 

 

Como esse exemplo, iremos encontrar diversos outros. Isso demonstra que 

em breve os brasileiros estarão passando por essa situação também, caso não se 

estabeleçam políticas públicas para sanar essa possível deficiência que irá nos 

abater, por meio do FIES. 

Aqui há também outras espécies de mazelas na vida dos nossos candidatos 

a estudantes de cursos superiores. Podemos citar o caso do aluno Jonathan Derek 

Souza e Silva de 20 anos de idade, morador de uma favela do Grajaú no extremo 

sul de São Paulo, aprovado no vestibular pelas cotas para alunos de escola pública 

com renda de até 1,5 salário mínimo, na Universidade Federal de Sergipe. Começa 

assim, o seu dilema, precisa viajar para fazer a matrícula e não tem condições 

financeiras para arcar com os custos. 

Sem esperanças de algo diferente em sua luta pela vaga na Universidade 

Federal, surge uma boa notícia. Após doações, cotista poderá se matricular em 

universidade, estava estampado no Jornal Folha de São Paulo243. Foi com a ajuda 

                                                             
243 Jornal Folha de São Paulo. C7 Cotidiano. Sábado, 18 de janeiro de 2014. 
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de pessoas de vários estados, que Jonathan Derek Souza e Silva conseguiu 

dinheiro para viajar e se matricular na Universidade. Depois disso, o estudante 

pensa em auxiliar outros estudantes pobres a conseguirem conquistar os seus 

objetivos educacionais. 

Esse caso, conforme mostrou o jornal Folha de São Paulo, sensibilizou 

diversas pessoas, até mesmo uma brasileira que mora em Berna, na Suíça, queria 

prestar sua solidariedade. 

Isso mostra como a situação do alunado universitário é extremamente 

complexa. Cabe aos governantes criarem políticas públicas voltadas para essas 

pessoas e muito mais; pois, mesmo com todas as deficiências educacionais das 

escolas públicas, esses alunos conseguem concorrer e vencer a seleção da vaga, 

mas más condições impendem de continuar com o sonho, de transformá-lo em 

realidade. 

A necessidade dos nossos governantes criarem políticas públicas para dar 

acesso a bolsas de estudo integrais para os alunos do ensino superior é o plus 

educacional que falta na nossa sociedade. Podem-se até cogitar alguns requisitos 

para que o critério de justiça trabalhado por John Rawls244 na obra Uma Teoria da 

Justiça seja atendido. Ou seja, para ter direito às bolsas de estudo integrais, o aluno 

terá de cumprir alguns requisitos mínimos como: mérito nas provas; estar acima 

da média exigida pelos cursos superiores; frequência nas aulas, e ser atuante na 

vida acadêmica, podendo tornar-se um pesquisador; desenvolver estudos de 

iniciação científica; escrever artigos para revistas científicas, entre outras.  

                                                             

244 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Nova tradução baseada na edição americana revista pelo autor, Jussara 
Simões; revisão técnica e da tradução Álvaro de Vita. 3ªed. – São Paulo: Martins Fontes, 2008. – (Coleção Justiça 
e direito) 
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Quando tivermos políticas públicas voltadas para esse público alvo, alunos 

do ensino superior, teremos um País melhor e, consequentemente, pessoas mais 

participativas na vida política. 

Assim, parafraseando a célebre frase de Mário Quintana - Os livros não 

mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, mudadas pelos livros -, 

ressaltamos a necessidade de mudar a forma de agir. Quando levamos nossos 

filhos ao parque, ao cinema, damos-lhes a oportunidade de se desenvolverem 

culturalmente, suscitando, neles, o hábito e o gosto de frequentar tais lugares. 

Assim, terão, posteriormente, autonomia para descobrir outros lugares que lhe 

possibilitarão outros descobrimentos e maiores construções de conhecimentos. 

Isso, certamente, edifica o ser, o cidadão e, principalmente o país.  

 No entanto, muitos pais sequer levam os seus filhos a uma livraria. Pior do 

que isso, é observarmos a realidade brasileira, pois em muitas residências faltam 

itens básicos de sobrevivência; então, como pensar em levar os filhos a uma 

livraria, para que eles passem a gostar também de frequentar esses lugares. A 

mudança precisa ser desde a base familiar, para chegarmos a galgar um futuro 

melhor para nós todos. Para tanto, há necessidades de essas famílias terem 

subsistência. Mais: terem discernimento para não ficarem fadadas ao acaso e à 

sorte e isso só se consegue com a educação. 

Corroboramos, então, nossa forma de pensar com a frase de Lord Henry 

Brougham245 “A Educação faz umas pessoas fáceis de dirigir, mas difíceis de 

guiar; fáceis de governar, mas impossíveis de escravizar”. 

Não podemos deixar acontecer uma banalização da educação, como ocorre 

com a banalização do mal conforme Hannah Arendt, acreditando que tudo pode 

                                                             
245 Frase citada em sala de aula do Mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP pela 
Profª. Doutora Maria Garcia em 2007. 
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ser, sem desenvolvimentos significativos, passando a ser normal esse tipo de 

educação, muitas vezes deficitária. 

Há uma urgência em mudar a visão que as pessoas têm em relação ao 

Estado, pois é uma visão deturpada, mas que muitas vezes acaba enxergando a 

realidade que não quer cessar. Precisamos educar os nossos filhos para que estes 

exerçam a plena cidadania, que tenham vontade de participar das coisas que 

ocorre na nossa cidade, pois ela é uma extensão das nossas casas, e o cuidado deve 

ser o mesmo. 

 

5.6 Desenvolvimento como liberdade e empoderamento 

 

 

“A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens 

sem a mediação das coisas ou da matéria, correspondente à condição 

humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e não o Homem, 

vivem na Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição 

humana têm alguma relação com a política; mas esta pluralidade é 

especificamente a condição (...) de toda vida política”. 

 (Hannah Arendt)246 

 

O desenvolvimento do Estado só poderá ser pleno, quando esse mesmo 

Estado usar o desenvolvimento social, humano e principalmente o 

desenvolvimento para a democracia, com participações da sociedade como um 

todo. Com isso, teremos pessoas altamente suficientes e com metas que serão 

atingidas somente por meio da educação. 

                                                             
246 ARENDT, Hannah. A condição humana. 6ª Ed; trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1993, p. 15. 
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Segundo Amartya Sen247, relata:  

Como as liberdades políticas e civis são elementos constitutivos da 

liberdade humana, sua negação é, em si uma deficiência. Ao 

examinarmos o papel dos direitos humanos no desenvolvimento, 

precisamos levar em conta tanto a importância constitutiva quanto a 

importância instrumental dos direitos civis e liberdades políticas. 

 

Frente ao exposto, ainda cabe asseverar como que é vislumbrada, na 

realidade, a valorização da pessoa humana. Para tanto, nada como um belo 

exemplo de Amartya Sen248, ao tratar sobre a importância da democracia. 

 

Na orla do Golfo de Bengala, no extremo sul de Bangladesh e Bengala 

ocidental, na Índia, situa-se o Sunderban – que significa “bela floresta”. 

É ali o hábitat natural do célebre tigre real de Bengala, um animal 

magnífico dotado de graça, velocidade, força e uma certa ferocidade. 

Restam relativamente poucos deles atualmente, mas os tigres 

sobreviventes estão protegidos por uma lei que proíbe caçá-los. A 

floresta de Sunderban também é famosa pelo mel ali produzido em 

grandes aglomerados naturais de colmeias. Os habitantes dessa região, 

desesperadamente pobres, penetram na floresta para coletar o mel, que 

nos mercados urbanos alcança ótimos preços – chegando talvez ao 

equivalente em rúpias a cinquenta dólares por frasco. Porém, os 

coletores de mel também precisam escapar dos tigres. Em anos bons, 

uns cinquenta e tantos coletores de mel são mortos por tigres, mas o 

número pode ser muito maior quando a situação não é tão boa. 

Enquanto os tigres são protegidos, nada protege os miseráveis seres 

humanos que tentam ganhar a vida trabalhando naquela floresta densa, 

linda – e muito perigosa. 

Essa é apenas uma ilustração da força das necessidades econômicas em 

muitos países do Terceiro Mundo. Não é difícil perceber que essa força 

fatalmente pesa mais do que outras pretensões, como a liberdade 

política e os direitos civis. Se a pobreza impele os seres humanos a 

correr riscos tão terríveis – e talvez a mortes tão terríveis – por um ou 

dois dólares de mel, poderia ser estranho enfocar apenas a liberdade 

formal e liberdades políticas. O habeas corpus pode não parecer um 

conceito comunicável nesse contexto. Sem dúvida deve-se dar 

prioridade, argumenta-se, à satisfação de necessidades econômicas, 

mesmo se isso implicar um comprometimento das liberdades políticas. 

Não é difícil pensar que concentrar-se na democracia e na liberdade 

política é um luxo que um país pobre “não se pode dar”. 

                                                             
247 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo 
Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 31. 
248 Id. Ibid., p. 193-194. 
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Então, como pensar em democracia, em direitos políticos e civis se essas 

pessoas não têm o mínimo para a sua subsistência? Cabe a quem na verdade 

enfrentar todos esses dissabores? 

Ainda cabe salientar que Amartya Sen traz outro exemplo crucial para 

ilustrar direitos políticos, civis e desenvolvimento econômico249.   

 
É interessante notar que, quando o governo indiano, sob a liderança de Indira 
Gandhi, tentou usar um argumento semelhante na Índia para justificar a 
“emergência” que ela erroneamente declarara em meados da década de 
1970, convocou-se eleição que dividiu os eleitores precisamente nessa 
questão. Nessa eleição decisiva, disputada em boa medida com base na 
aceitabilidade da “emergência”, a supressão de direitos políticos e civis 
básicos foi firmemente rejeitada, e o eleitorado indiano – um dos mais 
pobres do mundo – mostrou-se tão ardoroso para protestar contra a 
negação de liberdades e direitos básicos quanto para queixar-se de pobreza 
econômica. No momento em que de certa forma houve um teste da 
proposição de que os pobres em geral não se importam com direitos civis e 
políticos, as evidências foram inteiramente contrárias a essa afirmação. 

 

Ao voltarmos nossos olhos para o Brasil, verificamos, também, que é um 

Estado necessitário, pois há muito que ser trabalhado para o desenvolvimento 

econômico-financeiro e, junto a tudo isso, faltam políticas públicas efetivas que 

sejam direcionadas para o alunado do ensino superior de forma eficiente, para 

termos, verdadeiramente, um desenvolvimento libertário da ditadura elitizada. 

Ora o que vale mais termos comida na mesa ou educação? Quando um 

Estado realmente se desenvolve, liberta toda a sua população da ignorância, do 

mal que assola o País. Assim, ao dar educação para o seu povo, o Estado 

                                                             
249 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão técnica Ricardo 
Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 199-200. 
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possibilita o conhecimento e, ao dar esse conhecimento, dará também poder, e 

esse mesmo poder causará o empoderamento250 de uma Nação. 

 Sobre esse tema, corrobora Márcia Alvarenga de Oliveira Sobrane251: 

 

Por meio da educação política, dotar-se-á o cidadão do empoderamento 

necessário para torná-lo ciente de seus direitos e deveres, munindo-o de 

habilidades para controlar, fiscalizar e cobrar dos exercentes do poder, 

mediante sua participação cidadã ativa, condutas e ações que sejam 

legais, probas e éticas. 

 

O homem livre da ignorância, do desconhecimento, passa a fazer parte de 

uma “sociedade pensante” e utilizar-se-á de todos os mecanismos conhecidos para 

exigir dos governantes posição mais enérgica frente a determinadas crises sociais. 

A noção de poder traz a lume a ideia de que para uma pessoa ter poder, 

outra deverá perder também parte do seu poder. Formando-se, assim, uma 

resistência muito grande por parte daquele grupo que irá perder uma parcela do 

seu poder. Mas, não se questionam na sociedade que alguns tenham poder e outros 

não tenham, essa distribuição fica sempre no liame da consciência que veio de 

tempos passados. 

Já Michel Foucault252 ao estudar a microfísica supõe que: 

 

                                                             
250 Empowerment ou fortalecimento, termo desenvolvido nos anos de 1950/1960 pela Psicologia Social, 
agregado à subjetividade, a aspectos psicológicos dos indivíduos por meio do sentimento de pertencimento, 
como uma das formas de se referir à comunidade, conforme Maria da Glória Gohn, Comunidade: origens, 
ressignificações e articulações com o poder local no século XXI. In: COSTA, Lúcia Cortes da; SOUZA, Maria Antônia 
de (Orgs.). Sociedade e cidadania: desafios para o século XXI. 2ª ed. Ponta Grossa, PR: Ed. UEPG, 2010. p. 26.  
251 SOBRANE, Márcia Alvarenga de Oliveira. Constituição e cidadania: ensino fundamental e educação política 
do cidadão. Tese de doutorado - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Defesa apresentada em 21 mar. 
2014, p. 30. 
 
252 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 16ª ed., Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: 
Vozes, 1987, p 26-27. 
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O poder nela exercido não seja concebido como uma propriedade, mas 

como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam 

atribuídos a uma “apropriação”, mas a disposições, a manobras, a 

táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se desvende nele antes uma 

rede de relações sempre tensas, sempre em atividade, que um privilégio 

que se pudesse deter; que lhe seja dado como modelo antes a batalha 

perpétua que o contrato que faz uma cessão ou a conquista que se 

apodera de um domínio. Temos em suma admitir que esse poder se 

exerce mais que se possui, que não é o “privilégio” adquirido ou 

conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas 

posições estratégicas – efeito manifestado e às vezes reconduzido pela 

posição dos que são dominados. Esse poder, por outro lado, não se 

aplica pura e simplesmente como uma obrigação ou uma proibição, aos 

que “não têm”; ele os investe, passa por eles e através deles; apóia-se 

neles, do mesmo modo que eles, em sua luta contra esse poder, apoiam-

se por sua vez nos pontos em que ele os alcança. O que significa que 

essas relações aprofundam-se dentro da sociedade, que não se localizam 

nas relações do Estado com os cidadãos ou na fronteira das classes e 

que não se contentam em reproduzir ao nível dos indivíduos, dos gestos 

e dos comportamentos, a forma geral da lei ou do governo; que se há 

continuidade (realmente elas se articulam bem, nessa forma, de acordo 

com toda uma série de complexas engrenagens), não há analogia nem 

homologia, mas especificidade do mecanismo e de modalidade. 

Finalmente, não são unívocas; definem inúmeros pontos de luta, focos 

de instabilidade comportando cada um seus riscos de conflito, de lutas 

e de inversão pelo menos contraditória da relação de forças. A 

derrubada desses “micropoderes” não obedece portanto à lei do tudo ou 

nada; ele não é adquirido de uma vez por todas por um novo controle 

dos aparelhos nem por um novo funcionamento ou uma destruição das 

instituições; em compensação nenhum de seus episódios localizados 

pode ser inscrito na história senão pelos efeitos por ele induzidos em 

toda a rede em que se encontra. 

 

Ainda ressalta o autor253: 

 

Seria talvez preciso também renunciar a toda uma tradição que deixa 

imaginar que só pode haver saber onde as relações de poder estão 

suspensas e que o saber só pode desenvolver-se fora de suas injunções, 

suas exigências e seus interesses. Seria talvez preciso renunciar a crer 

que o poder enlouquece e que em compensação a renúncia ao poder é 

uma das condições para que se possa tornar-se sábio. Temos antes que 

admitir que o poder produz saber (e não simplesmente favorecendo-o 

porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e saber estão 

diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição 

                                                             
253 Id.,Ibid., p 27. 
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correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não 

constitua ao mesmo tempo relações de poder. Essas relações de “poder-

saber” não devem então ser analisadas a partir de um sujeito do 

conhecimento que seria ou não livre em relação ao sistema do poder; 

mas é preciso considerar ao contrário que o sujeito que conhece, os 

objetos a conhecer e as modalidades de conhecimentos soa outros tantos 

efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e de suas 

transformações históricas. Resumindo, não é a atividade do sujeito de 

conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o 

poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e que o 

constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do 

conhecimento. 

  

 Michel Foucault, analisando esse corpo político, assevera254: 

 

Analisar o investimento político do corpo e a microfísica do poder 

supõe então que se renuncie – no que se refere ao poder – à oposição 

violência-ideologia, à metáfora da propriedade, ao modelo do contrato 

ou ao da conquista; no que se refere ao saber, que se renuncie à oposição 

do que é “interessado” e do que é “desinteressado”, ao modelo do 

conhecimento e ao primado do sujeito. Dando à palavra um sentido 

diferente do que lhe era dado no século XVII por Petty e seus 

contemporâneos, poder-se-ia sonhar com uma “anatomia” política. Não 

seria o estudo de um Estado tomado como um “corpo” (com seus 

elementos, seus recursos e suas forças), mas não seria tampouco o 

estudo do corpo e do que lhe está conexo tomados como um pequeno 

Estado. Trataríamos aí do “corpo político” como conjunto dos 

elementos materiais e das técnicas que servem de armas, de reforço, de 

vias de comunicação e de pontos de apoio para as relações de poder e 

de saber que investem os corpos humanos e os submetem fazendo deles 

objetos e saber. 

  

 Ora, como observamos a busca incessante pelo saber, pelo conhecimento 

irá trazer o poder para as pessoas. À medida que conhecermos mais, sabermos 

mais, teremos um grau maior de poder frente a uma parcela da sociedade que está 

à margem de tudo isso. 

                                                             
254 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 16ª ed., Tradução de Raquel Ramalhete. 
Petrópolis: Vozes, 1987, p 27. 
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 O Estado tem um poder de coerção sobre as pessoas, tanto pela sua força 

como também por meio de diversas instituições que utilizam de mecanismos 

como o monopólio de violência legal. Foucault reforça que “o corpo só se torna 

força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso”255, ao mesmo 

tempo que produz, também aceita as ordens que recebe dos governantes. 

O poder disciplinador de que o próprio Estado se utiliza faz com que “a 

disciplina “fabrique” indivíduos; ela é a técnica especifica de um poder que toma 

os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu 

exercício256” de poder para administrar da forma que lhe aprouver. 

Nesse sentido, tanto a vigilância quanto a produção de saberes tem uma 

importante posição, sendo a fórmula usada como procedimento específico de 

controle por meio da avaliação, que se procede a partir dos saberes produzidos 

anteriormente.   

Ora os próprios aparelhos do Estado disciplinam e hierarquizam numa 

relação mútua, os “bons” e os “maus” indivíduos, separando-os e operando uma 

diferenciação de sua natureza, de suas virtualidades, de seu nível ou valor”  257.  

Na verdade, saber como conhecimento é distribuído socialmente, mostra-

se de grande valor, já que é esse saber que propicia o reconhecimento do que pode 

ser ou não revelado a cada pessoa humana e a quem recorrer em busca de uma 

informação específica. 

É nesse sentido que entendemos o empoderamento, processo de inserção 

nos processos de produção e apropriação de conhecimento e de transformação da 

                                                             
255 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 16ª ed., Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: 
Vozes, 1987, p 26. 
256 Id.  Ibid. 
257 Id. Ibid., p 151. 
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realidade, por meio da ação, dos sujeitos que, por algum motivo, se encontram 

excluídos ou impossibilitados de agir em alguma dimensão de suas vidas258. 

 Ainda ressaltam esses autores259: 

 

Assim, cabe discutir que dificilmente alguém se “empodera” por si só, 

ou seja, consegue romper sozinho com situações de opressão e 

exclusão. É necessário, portanto, que as condições necessárias sejam 

propiciadas a estas pessoas, condições estas que não garantem o 

empoderamento, mas o possibilitam. 

Destarte, faz-se também necessário uma maior preocupação ética em 

relação aos saberes que são produzidos no meio acadêmico, refletindo-

se até que ponto esses não contribuem com a manutenção do status quo 

e da desigualdade no que se refere às relações de poder. Todas as 

ciências – inclusive as ciências humanas que deveriam zelar pelo bem 

estar de todos e promover discussões que possibilitassem maior 

igualdade entre os seres humanos – contribuíram e ainda contribuem, 

através de seus saberes, para justificar ações disciplinares sobre os 

corpos dos indivíduos, produzindo uma relação de submissão: das 

crianças, das mulheres, dos loucos, dos negros, dos soldados, dos presos 

dos empregados e desempregados. Isso ocorre muitas vezes por detrás 

da pretensa neutralidade acadêmica, que se isenta de qualquer 

responsabilidade sobre o saber produzido.  

 

 

Então, os indivíduos necessitam de saberes para obter os conhecimentos 

necessários para que possam vir a ter o poder; poder este de discernimento entre 

os atos e fatos estatais que ocorrem diuturnamente. 

 O Estado em si não deve ser visto como agente capaz de empoderar as 

pessoas, mas de dar-lhes subsídios para que se tornem protagonistas nas relações 

de suas vidas, que essas consigam adquirir uma postura mais participativa, através 

da ampliação de recursos e possibilidades. 

                                                             
258 VIEIRA, Gabriela Teixeira; ANDRADE, Carolina Riente de; CKAGNAZAROFF, Ivan Beck; MACHADO, Mirian Lúcia 
Jácome; CHEIB, Artur Campos; ABREU, Bruno Valadares de. A utilização da ideia de “empoderamento” em 
Políticas Públicas e ações da Sociedade Civil. In: Cadernos de Gestão Social. Vol.2, nº1. 2009, p. 06. 
http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/cgs/article/view/63 <<Acesso em 23 jan. 2015 às 12h59>>. 

259 Op. Cit. 

http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/cgs/article/view/63
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 Partindo de uma análise de que pessoas ricas tenham maiores condições de 

empoderamento frente ao número de pessoas menos favorecidas financeiramente, 

aquelas o conseguirão pelo simples fato de viver em uma condição social bem 

diferente de oportunidades vivenciadas, diante destas, que não tiveram as mesmas 

oportunidades, já que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, morando 

em favelas ou cortiços, e critérios de seleção dentro do mercado de trabalho, entre 

outros. Se, para essas pessoas, houver as mesmas proporções de melhores 

condições de vida e educação, certamente, elas também poderão empoderar-se. 

 Uma perspectiva de implementação, para criar políticas públicas que são 

fontes de informação e formulação de projetos direcionados para a educação 

superior, seria uma das hipóteses para termos um desenvolvimento libertário 

como ação de empoderamento para a maioria da sociedade, fazendo com que haja 

a plena cidadania. 

  As políticas públicas que tenham como público alvo os alunos do ensino 

superior, no caso, em sua maioria, pessoas excluídas, começam a ser inseridas em 

projetos que dão prioridade  aos objetivos dessas pessoas, que começam a ser 

beneficiárias de bolsas de estudo integrais, fazendo com que esse processo de 

inserção propicie oportunidades de aprendizagem e de exercício de poder; poder 

este de empoderamento nas decisões de suas vidas.  

 Tudo isso proporcionaria ao Estado uma integração entre este e a sociedade, 

levando-se em conta a verdadeira felicidade dita anteriormente por Aristóteles na 

Política. Tendo assim, a plena vivência da pólis. A vida com dignidade de 

escolhas e decisões públicas e particulares. 

Assim, as políticas públicas voltadas para a inclusão social educacional 

demandam criação de ações de fortalecimento, geração de incentivo e capacidades 

voltadas para os indivíduos ou grupos excluídos do meio universitário.  
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Esses objetivos também devem se voltar para a inclusão no mercado de 

trabalho com emprego de qualidade, gerando renda, educação, inclusão digital, 

habitação, igualdade de direitos e cultura. 

A inclusão deve se preocupar com a formação da cidadania, com garantia 

de acesso a mecanismos de desenvolvimento humano e inserção em cursos de 

nível superior que, futuramente, irão proporcionar a realização de projetos de vida 

com liberdade e igualdade, construindo assim, um empoderamento social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 A educação, desde os seus primórdios, influiu e influi até hoje na vida dos 

seres humanos. A educação antiga, ensinada desde a Grécia e Roma, mostra-nos 

a todo momento que a instrução, a educação, é a verdadeira ação responsável e 

transformadora do homem. Seu legado demonstra que a existência do Estado traz, 

como elementos primordiais para a formação deste, a finalidade social, a busca 

do bem comum, na proporção de que o cidadão terá uma vida feliz na sua 

sociedade, quando  conseguir atingir seus objetivos particulares junto com os 

públicos.  

É por meio da educação que haverá o desenvolvimento integral da 

personalidade da pessoa humana e esta é adquirida, ressaltada, materializada e 

efetivada, na inserção de diversos Documentos Internacionais e pelos diplomas 

internos de vários Estados. 

O direito à educação, com o fluir dos séculos e das eras históricas, em 

diversos documentos legais, relacionados aos direitos humanos e fundamentais da 

pessoa humana, fez com que despertasse a consciência cívica e ética da 

humanidade, rumo a uma sociedade livre, justa e igualitária. 

Nesse sentido, esta pesquisa pretende contribuir para o debate sobre um dos 

grandes problemas de nosso tempo, qual seja, a luta para que os indivíduos, 

excluídos da educação de cursos de ensino superior por necessidades financeiras, 

sejam inseridos, com capacidade e propriedade, no campo sócio-econômico-

cultural, por meio de bolsas de estudo integrais.  

 A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 205, 

reconhece que a educação, um direito fundamental do indivíduo e dever do Estado 
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e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Trabalho este que o indivíduo 

consegue desenvolver, quando utiliza as suas capacitações, para sua 

profissionalização eficiente, adivinda de uma educação do ensino superior de 

qualidade. 

Quanto ao direito à educação, em termos de proteção dos direitos sociais, 

ou seja, no que tange às garantias dos direitos sociais contra as ingerências por 

parte de atores públicos e privados, ressaltamos que tanto a doutrina como a 

jurisprudência vêm reconhecendo a vigência, como garantia constitucional 

fundamental. O Estado tem por obrigação fazer uma gestão eficiente dos seus 

recursos para que sejam atendidos os ditames constitucionais e, com isso, consiga 

levar ao maior número de pessoas possíveis esses direitos sociais, tornando-os 

eficientes. 

Esse direito está intrínseco ao cidadão na busca para uma democracia mais 

participativa. A partir do momento que a sociedade eleva o nível educacional, 

passa a ter um interesse maior nas decisões políticas deste país. 

Assim, uma educação de qualidade propiciará ao educando o interesse de 

continuar seus estudos em um curso superior, em nível universitário, para ter 

oportunidades de concorrer de igual para igual com aqueles que receberam uma 

educação de qualidade, tendo em vista as oportunidades econômico-financeiras 

que seus familiares possuem. Quando o Estado passa a dar esse incentivo, esse 

apoio, tudo fica diferente na vida do cidadão de classe menos favorecida. 

Como sabemos, a educação é base de toda a pirâmide existencial do 

homem, podemos até falar em um Estado de necessidade emergencial, quando 

falamos em educação. O princípio da necessidade é dar àquele que não tem as 

mesmas oportunidades mecanismos para alcançá-las em pé de igualdade com 

aqueles que detêm esse direito. 
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Os percalços da educação do Ensino Médio no Brasil são inúmeros. Dentre 

os apontamentos estão a repetência, a distorção idade-série, o uso de drogas nas 

escolas (âmbito interno e externo), período noturno, o professor com difícil acesso 

para chegar às escolas, baixos salários dos professores e desestímulos desse 

profissional, evasão escolar, deficiências de aprendizagem. Todos esses e muitos 

outros problemas, consequentemente, desaguam no âmbito universitário. Devido 

a isso, o ensino superior se torna mais difícil para o alunado, cujo conhecimento 

é precário, ocasionando dificuldades para acompanhar as aulas. 

Vivenciamos uma sociedade do consumo, capitalista e individualista. O 

processo educacional, por isso, engloba qualidade formal e política, conjugando 

organizacionalmente meios e fins na formação da sociedade que necessariamente 

necessita de cidadania para produzir a sua reconstrução neste mundo globalizado 

e cada vez mais competitivo.  Essa competição é demonstrada pelas capacidades 

e títulos que cada indivíduo possui frente ao outro. Por isso, é preciso dar ao 

cidadão menos favorecido economicamente condições de igualdade para uma 

competição salutar.  

Os princípios constitucionais da educação demonstram que o acesso e 

permanência na escola é algo que vai além da problemática formal da educação e 

do ensino, pois desde outrora se vislumbrava a mudança de classes sociais, 

buscando um patamar de igualdade e direitos acessíveis a todos os seres humanos. 

A sociedade junto com o Estado precisa criar possibilidades viáveis ao alunado 

de classes menos favorecidas que deseja buscar essa mudança de classe social por 

meio da educação de nível superior de qualidade e, consequentemente, a fim de 

termos um mercado de trabalho com mão de obra qualificada e preparada para a 

modernidade. 

Para tanto, os estudantes de curso superior necessitam de oportunidades que 

somente as bolsas integrais poderão proporcionar-lhes, possibilitando-lhes 

patamar de igualdade, uma vez que terão tempo para dedicação exclusiva para 
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seus estudos, sem terem a obrigatoriedade de arrumarem um emprego de valor 

salarial irrisório para que com ele obtenha um parco sustento. 

Cabe ao Estado incluir maiores políticas públicas dentro da “agenda de 

governo”. Isso significa que metas precisam ser alcançadas o quanto antes para 

uma maior satisfação da coletividade como um todo, cumprindo-se assim, alguns 

objetivos que deverão ser firmados por cada governante, em diversos âmbitos, 

sejam eles: federal, estadual, municipal ou distrital. 

Poderemos observar, então, o reflexo, a consequência de tudo isso no 

desenvolvimento econômico que depende tanto do conhecimento tecnológico 

sobre todas as coisas e criaturas vivas, quanto do conhecimento social sobre o 

homem e as suas relações com os outros homens. Assim, o poder adquirido com 

a educação proporciona não só ao indivíduo ser detentor de um empoderamento 

que mudará completamente a sua vida, seja no âmbito particular ou no público, 

como também ao próprio país que galgará patamares de país desenvolvido 

econômica, cultural e socialmente. 

Esperamos, com este estudo, contribuir para conscientização e provocação 

de mudanças significativas no âmbito do ensino superior, para que os excluídos 

desse ensino por uma questão de ordem econômico-financeira, possam ser 

inseridos e ter concretizados os seus estudos, em busca de sua própria felicidade 

e da coletiva. Temos a certeza de que só por meio da educação eficiente e de 

qualidade, esses alunos adquirem o poder de discernimento das suas vidas e 

juntos, conseguem inserir-se no mercado de trabalho com dignidade e com muito 

mais qualidade de vida para serem cidadãos do mundo. 
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ANEXO I260 Municípios que Adquiriram o Sistema Privado de Ensino 
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ANEXO III262 Lei 12.711 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012. 

Mensagem de veto 

Regulamento 

Dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições 

federais de ensino técnico de nível 

médio e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  As instituições federais de educação superior vinculadas ao 

Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos 

cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 

suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas. 

Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 

artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos 

de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo 

e meio) per capita. 

Art. 2o  (VETADO). 

Art. 3o  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata 

o art. 1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas 

na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo 

o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Parágrafo único.  No caso de não preenchimento das vagas segundo os 

critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser 

                                                             
262 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm < Acesso em 15 de nov. de 2014 
às 15h 55 > 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.711-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Msg/VEP-385.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7824.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas. 

Art. 4o  As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, 

em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que cursaram 

integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. 

Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 

artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos 

de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo 

e meio) per capita. 

Art. 5o  Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as 

vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de 

pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está 

instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Parágrafo único.  No caso de não preenchimento das vagas segundo os 

critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser 

preenchidas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

fundamental em escola pública. 

Art. 6o  O Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, serão responsáveis 

pelo acompanhamento e avaliação do programa de que trata esta Lei, ouvida a 

Fundação Nacional do Índio (Funai). 

Art. 7o  O Poder Executivo promoverá, no prazo de 10 (dez) anos, a contar 

da publicação desta Lei, a revisão do programa especial para o acesso de 

estudantes pretos, pardos e indígenas, bem como daqueles que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas, às instituições de educação 

superior. 

Art. 8o  As instituições de que trata o art. 1o desta Lei deverão implementar, 

no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da reserva de vagas prevista nesta Lei, 

a cada ano, e terão o prazo máximo de 4 (quatro) anos, a partir da data de sua 

publicação, para o cumprimento integral do disposto nesta Lei. 

Art. 9o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de  agosto  de  2012; 191o da Independência e 124o da República. 
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ANEXO IV - Programa de Inclusão Social da USP 

O INCLUSP é o Programa de Inclusão Social da USP, criado para incentivar a 

participação de alunos de escolas públicas no vestibular, potencializar as chances 

de ingresso desses candidatos por meio de bônus e propiciar a permanência dos 

aprovados no vestibular que tenham desvantagens socioeconômicas.  Para 

participar do INCLUSP, basta informar, no momento da inscrição do vestibular 

da Fuvest, que você é aluno de escola pública e deseja participar do Sistema de 

Pontuação Acrescida. 

O candidato INCLUSP que cursou os Ensinos Fundamental e Médio 

integralmente em escolas públicas no Brasil terá um fator de acréscimo (bônus) 

de 15% e aquele que cursou ou esteja cursando somente o Ensino Médio 

integralmente em escolas públicas no Brasil terá um fator de acréscimo (bônus) 

de 12%. 

O bônus do Sistema de Pontuação Acrescida incidirá sobre a nota da 1ª fase e 

sobre a nota final do Concurso Vestibular FUVEST 2015. Os bônus descritos aqui 

aplicam-se somente aos candidatos não eliminados na 1ª fase do Concurso 

Vestibular FUVEST 2015. 

Para efetuar sua inscrição no Concurso Vestibular FUVEST 2015, os candidatos 

deverão ter seu Documento de Identidade e seu próprio número de CPF (Cadastro 

de Pessoas Físicas). 

Redução ou Isenção de taxa de inscrição 

Os interessados em participar do INCLUSP que necessitarem de redução ou 

isenção de taxa de inscrição no Concurso Vestibular FUVEST 2015 deverão 

solicitar esse benefício em período anterior ao da inscrição, conforme 

regulamento publicado e acessível no site da FUVEST (www.fuvest.br). 

Pasusp 

Parte importante do INCLUSP o  Pasusp é um programa voltado para 

alunos ainda matriculados no Ensino Médio público e que cursaram o Ensino 

Fundamental integralmente em escolas públicas. Tem por objetivo estimular esses 

estudantes a considerar a USP como uma meta alcançável e integrá-los no 

processo do vestibular. Ou seja: pretende mostrar aos alunos da escola pública 

que a USP pode ser um projeto de vida atraente após a conclusão do Ensino 

Médio. 

http://www.fuvest.br/
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O Pasusp  atribui fator de acréscimo (bônus) a ser utilizado no processo seletivo 

para ingresso na Universidade de São Paulo  e destina-se aos interessados que se 

enquadrem em uma das seguintes situações: 

I- cursaram integralmente o Ensino Fundamental e o 1º e o 2º ano do Ensino 

Médio em escolas públicas brasileiras e estão cursando em 2014 o 3º ano do 

Ensino Médio em escolas públicas brasileiras; 

II- cursaram integralmente o Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio em 

escolas públicas brasileiras e estão cursando em 2014 o 2º ano do Ensino Médio 

em escolas públicas brasileiras. 

Bônus 

O fator de acréscimo (bônus) do PASUSP 2014 incidirá sobre a nota da 1ª fase e 

sobre a nota final do Concurso Vestibular FUVEST 2015, nos seguintes termos: 

I- bônus de 15% para os candidatos que satisfaçam as seguintes 

condições: cursaram integralmente o Ensino Fundamental e o 1º e o 2º ano do 

Ensino Médio em escolas públicas brasileiras e estão cursando em 2014 o 3º ano 

do Ensino Médio em escolas públicas brasileiras  e bônus adicional de até 5% 

para aqueles que tenham participado do PASUSP em 2013, em função de seu 

desempenho na prova de 1ª fase do Concurso Vestibular FUVEST 2014; 

II- bônus de 5% para os candidatos que satisfaçam as seguintes condições: 

cursaram integralmente o Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio em 

escolas públicas brasileiras e estão cursando em 2014 o 2º ano do Ensino Médio 

em escolas públicas brasileiras. 

Os bônus descritos aqui aplicam-se somente aos candidatos não eliminados na 1ª 

fase do Concurso Vestibular FUVEST 2015. 

Requisitos e Isenção 

Os interessados em participar do PASUSP 2014 que cumpram os requisitos 

descritos acima deverão consultar o Manual do Candidato ao Concurso Vestibular 

FUVEST 2015, disponível no siteda FUVEST (www.fuvest.br) a partir de 1º de 

agosto de 2014, e realizar sua inscrição no vestibular pelo 

site www.fuvest.com.brdurante o período indicado no manual, cumprindo os 

seguintes passos, além de outros previstos: 

I- declarar que cursou até o momento todo o Ensino Médio em escolas públicas 

do Brasil; 

II- manifestar opção pelo Sistema de Pontuação Acrescida (INCLUSP); 

http://www.fuvest.br/
http://www.fuvest.com.br/
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III- declarar que cursou o Ensino Fundamental integralmente em escolas públicas 

do Brasil; 

IV- confirmar o ano previsto de conclusão do Ensino Médio; 

V- concluir a inscrição no Concurso Vestibular FUVEST 2015. 

Para efetuar sua inscrição no Concurso Vestibular FUVEST 2015, os candidatos 

deverão ter seu Documento de Identidade e seu próprio número de CPF (Cadastro 

de Pessoas Físicas). 

Os interessados em participar do PASUSP 2014 que necessitarem de redução ou 

isenção de taxa de inscrição no Concurso Vestibular FUVEST 2015 deverão 

solicitar esse benefício em período anterior ao da inscrição, conforme 

regulamento publicado e acessível no site da FUVEST (www.fuvest.br). 

IMPORTANTE: 

Um aluno Pasusp é também INCLUSP, mas um aluno INCLUSP não é 

necessariamente um aluno Pasusp. 
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ANEXO V – Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

Tribunal de Santa Catarina 

1 Processo: 1988.069811-5 (Acórdão) 

Relator: Rubem Odilon Antunes Córdova 
Origem: Xaxim 
Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Civil 
Julgado em: Data indisponível 
 
Juiz Prolator: Não Informado 
Classe: Agravo de Instrumento 

 

Ementa: 
 

Agravo de instrumento interposto contra liminar concedida ab initio nos autos de ação civil pública 
aforada por Representante do Ministério Público contra o Estado de Santa Catarina, objetivando 
compelir o Estado a efetuar a reforma de Escola Pública, sita na cidade e município de Xaxim, cujo 
prédio em que está instalada e funcionando se encontrava em estado de calamidade pública; no prazo 
de 60 dias, os consertos urgentes e, no de 180 dias, a obra nova, construção de mais salas de aula e 
laboratório, e uma quadra de esportes coberta; sob pena de multa diária de Cr$50.000.000,00 
(milhões), até a cessação da ilegalidade; e por esta via recursal pede a reforma da aludida liminar 
concedida para o fim do requerido apresentar, no prazo de 90 dias, projeto de atendimento, com prazos, 
das necessidades apontadas, sob pena de multa diária de Cr$10.000,00, a partir do 61o dia, em favor 
do fundo indicado. 
Processado o recurso, os autos ascenderam a esta Superior Instância, mantida a decisão pelo juízo de 
retratação. 
Nesta Instância, a d. Procuradoria, sob o argumento de que presente o interesse coletivo, prescrito no 
art. 1o, IV, da Lei que disciplina a ação civil pública, opinou pelo desprovimento do agravo. 
A Câmara decidiu acolher o pedido de reforma para declarar a extinção da ação civil pública proposta 
pelo Ministério Público contra o Estado, por carência de ação, em face de impossibilidade jurídica do 
pedido, com base no art. 267, VI c/c o parágrafo 3o,do mesmo artigo, do CPC; uma vez que a 
pretensão deduzida na petição inicial não [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/busca.do


211 
 

ANEXO VI – Lei 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação - PNE 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014. 

  
Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá 

outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1o  É aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a 
contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 
da Constituição Federal. 

Art. 2o  São diretrizes do PNE: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 
erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que 
se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção 
do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão 
de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 
socioambiental. 

Art. 3o  As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, 
desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.
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Art. 4o  As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos  nacionais da educação básica e 
superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei. 

Parágrafo único.  O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos 
de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos com deficiência. 

Art. 5o  A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento 
contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: 

I - Ministério da Educação - MEC; 

II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte do Senado Federal; 

III - Conselho Nacional de Educação - CNE; 

IV - Fórum Nacional de Educação. 

§ 1o  Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais 
da internet; 

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o 
cumprimento das metas; 

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. 

§ 2o  A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para aferir a evolução  no 
cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente 
federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que 
trata o art. 4o, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. 

§ 3o  A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de 
vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do 
cumprimento das demais metas. 

§ 4o  O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do art. 214 da Constituição 
Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei engloba os recursos aplicados na forma do art. 212 da 
Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como os 
recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma 
de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios 
concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches, pré-escolas e de 
educação especial na forma do art. 213 da Constituição Federal. 

§ 5o  Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 
vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a 
parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de 
gás natural, na forma de lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista 
no inciso VI do art. 214 da Constituição Federal. 

Art. 6o  A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências nacionais de 
educação até o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
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articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do 
Ministério da Educação. 

§ 1o  O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput: 

I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas; 

II - promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências 
regionais, estaduais e municipais que as precederem. 

§ 2o  As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos 
entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do plano nacional 
de educação para o decênio subsequente. 

Art. 7o  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime de 
colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano. 

§ 1o  Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das 
medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PNE. 

§ 2o  As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais 
em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, 
podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração 
recíproca. 

§ 3o  Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios criarão 
mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste PNE e dos planos 
previstos no art. 8o. 

§ 4o  Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de 
educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de 
estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada 
comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. 

§ 5o  Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

§ 6o  O fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e respectivos Municípios 
incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada 
Estado. 

§ 7o  O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-se-á, inclusive, 
mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. 

Art. 8o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes 
planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, 
metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. 

§ 1o  Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que: 

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, 
particularmente as culturais; 

II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural; 
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III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades; 

IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. 

§ 2o  Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação 
de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. 

Art. 9o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis específicas para os 
seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos 
âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos contado da publicação desta Lei, adequando, quando 
for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. 

Art. 10.  O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação 
de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os 
respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução. 

Art. 11.  O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a 
avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de 
ensino. 

§ 1o  O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada 2 (dois) anos: 

I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos (as) estudantes apurado 
em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos (as) 
alunos (as) de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes 
apurados pelo censo escolar da educação básica; 

II - indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do alunado e 
do corpo dos (as) profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo 
técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os 
processos da gestão, entre outras relevantes. 

§ 2o A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, que agreguem os indicadores mencionados no inciso I 
do § 1o não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada um deles. 

§ 3o Os indicadores mencionados no § 1o serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, 
rede escolar, unidade da Federação e em nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, 
ressalvada a publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitida 
exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva 
rede. 

§ 4o Cabem ao Inep a elaboração e o cálculo do Ideb e dos indicadores referidos no § 1o. 

§ 5o  A avaliação de desempenho dos (as) estudantes em exames, referida no inciso I do § 1o, 
poderá ser diretamente realizada pela União ou, mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo 
Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus Municípios, caso mantenham sistemas 
próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses 
sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência e ao calendário de 
aplicação. 
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Art. 12.  Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PNE, o Poder Executivo 
encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto de lei 
referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, 
diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. 

Art. 13.  O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da publicação 
desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, 
em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de 
Educação. 

Art. 14.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  25  de  junho de 2014; 193o da Independência e 126o da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Guido Mantega 

José Henrique Paim Fernandes 

Miriam Belchior 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.6.2014 - Edição extra  

ANEXO 

METAS E ESTRATÉGIAS  

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) 
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

Estratégias: 

1.1) definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão 
nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais; 

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença 
entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto 
de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo; 

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche 
para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 
demanda manifesta; 

1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, procedimentos e prazos para 
definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches; 

1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, 
programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil; 

1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da educação infantil, a ser 
realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação 
de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 
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1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 
beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar 
pública; 

1.8) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, 
garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior; 

1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação 
para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas 
que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 
educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.10) fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da 
distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de 
forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada; 

1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para 
crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; 

1.12) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por 
meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento 
integral das crianças de até 3 (três) anos de idade; 

1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 
garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a 
parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso 
do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 
crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, 
em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância; 

1.15) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em 
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito 
de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos; 

1.16) o Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e dos Estados, realizarão 
e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-
escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento; 

1.17) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) 
a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

Estratégias: 

2.1) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, deverá, até o final do 2o (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar 
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ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental; 

2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância 
permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino 
fundamental; 

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do ensino 
fundamental; 

2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das 
situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com as famílias e 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização 
do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as 
especificidades da educação especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas; 

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, 
incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as 
condições climáticas da região; 

2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a 
oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) dentro e fora dos espaços 
escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural; 

2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 
escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações 
do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades; 

2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, 
para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 
habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 

2.13) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, 
interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo 
nacional. 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 
17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas 
no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5


218 
 

3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar 
práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e 
prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos 
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura 
e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático 
específico, a formação continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, 
esportivas e culturais; 

3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a 
sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de 
Educação - CNE, até o 2o (segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos 
tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum; 

3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância 
permanente de que trata o § 5o do art. 7o desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio; 

3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da 
prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

3.5) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por meio 
do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela adoção 
de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão 
parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade; 

3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz de 
referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que 
permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para 
subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição 
de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como 
critério de acesso à educação superior; 

3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 
profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades indígenas 
e quilombolas e das pessoas com deficiência; 

3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência 
dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto 
à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de 
discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de 
drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à adolescência e juventude; 

3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, 
em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de 
jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e 
profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; 

3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a 
distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo 
com as necessidades específicas dos (as) alunos (as); 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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3.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, para 
atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer 
formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 

3.14) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas. 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação 
básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com 
a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Estratégias: 

4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes 
da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, 
e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida 
em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o 
poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho 
de 2007; 

4.2) promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do atendimento escolar à 
demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação 
continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas 
urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas; 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e 
suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade 
identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno;  

4.5) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados 
com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, 
pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os (as) 
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação;  

4.6) manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições 
públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático 
próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as 
etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou 
superdotação; 

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como 
primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos 
(as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues 
e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do 
Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação 
de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento 
educacional especializado; 

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 
educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) alunos 
(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de 
discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o 
sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, 
bem como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação 
de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram 
medidas de atendimento especializado; 

4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência 
social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de 
atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das 
pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de 
escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 

4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do 
processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do 
atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e 
intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente 
surdos, e professores bilíngues; 

4.14) definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de qualidade e política de 
avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam 
atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 

4.15) promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia e 
estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 
17 (dezessete) anos; 

4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para 
profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no caput do art. 
207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos 
de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento 
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escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino; 

4.18) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e a 
produção de material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao 
pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

4.19) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da 
sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino 
fundamental. 

Estratégias: 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 
valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de 
garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e as 
escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas 
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 

5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 
assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos 
resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 
preferencialmente, como recursos educacionais abertos; 

5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem 
dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações 
itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de 
acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a 
identidade cultural das comunidades quilombolas; 

5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 
pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e 
ações de formação continuada de professores (as) para a alfabetização; 

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, 
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal. 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) 
da educação básica. 

Estratégias: 
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6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, 
por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e 
esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com 
a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola; 

6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 
arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 
comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 

6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, 
inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 
banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de 
recursos humanos para a educação em tempo integral; 

6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, 
museus, teatros, cinemas e planetários; 

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de 
serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede 
pública de ensino; 

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro 
de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das escolas da rede pública de 
educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; 

6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de 
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as 
peculiaridades locais; 

6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em 
salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas; 

6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando 
a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, 
esportivas e culturais. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o 
Ideb: 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
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IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

Estratégias: 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a 
educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 
diversidade regional, estadual e local; 

7.2) assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos 
(as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em 
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% 
(cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e do 
ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível 
desejável; 

7.3) constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um 
conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo 
de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos 
disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de ensino; 

7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da 
constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade 
educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da gestão 
democrática; 

7.5) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de 
qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro 
voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras e profissionais de 
serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria 
e expansão da infraestrutura física da rede escolar; 

7.6) associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias, 
nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes, priorizando sistemas e redes 
de ensino com Ideb abaixo da média nacional; 
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7.7) aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino fundamental 
e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos anos finais do ensino 
fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, assegurada a sua universalização, ao 
sistema de avaliação da educação básica, bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações 
nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas; 

7.8) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem 
como da qualidade da educação bilíngue para surdos; 

7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do 
Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo 
equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste PNE, as 
diferenças entre as médias dos índices dos Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios; 

7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do 
sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas, às redes públicas 
de educação básica e aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais 
relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a transparência e o 
acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação; 

7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem 
no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como instrumento externo de 
referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes projeções: 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em 

matemática, leitura e ciências 

438 455 473 

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais 
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade 
de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais 
abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem 
aplicadas; 

7.13) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo na 
faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de 
veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às 
necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada situação local; 

7.14) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população 
do campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais; 

7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 
computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 
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7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de 
recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na 
aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 
democrática; 

7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas 
da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde; 

7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, 
abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso 
dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e 
laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com 
deficiência; 

7.19) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação 
e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades 
educacionais; 

7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 
ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 
implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições 
educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet; 

7.21) a União, em regime de colaboração com os entes federados subnacionais, estabelecerá, 
no prazo de 2 (dois) anos contados da publicação desta Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos 
serviços da educação básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas, 
recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de 
medidas para a melhoria da qualidade do ensino; 

7.22) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de educação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como manter programa nacional de formação 
inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação; 

7.23) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 
ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a 
violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a 
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade; 

7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens 
que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios 
da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e 
indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes 
curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade 
étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 
itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes 
escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade 
cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão 
das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de organização do 
tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em língua 
materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; 
e o atendimento em educação especial; 

7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para 
as escolas do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas 
socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando 
materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência; 

7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como 
responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas 
educacionais; 

7.29) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, 
com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional; 

7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e 
da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio 
de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção 
e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da educação, 
como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o sistema 
nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da educação básica, com participação, por 
adesão, das redes municipais de ensino, para orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, 
com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade; 

7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do 
Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras, 
bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da 
leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

7.34) instituir, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, programa 
nacional de formação de professores e professoras e de alunos e alunas para promover e consolidar 
política de preservação da memória nacional; 

7.35) promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a 
garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação; 

7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de 
modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar. 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 
modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Estratégias: 
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8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para 
acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como 
priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos 
segmentos populacionais considerados; 

8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais 
considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras 
estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 

8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e 
médio; 

8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao 
ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais considerados; 

8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, 
identificar motivos de absenteísmo e colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para 
a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento 
desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino; 

8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais 
considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 
(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, 
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 

Estratégias: 

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 
acesso à educação básica na idade própria; 

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para 
identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; 

9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da 
escolarização básica; 

9.4) criar benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para jovens e 
adultos que frequentarem cursos de alfabetização; 

9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se 
busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da 
sociedade civil; 

9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 
alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

9.7) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por meio 
de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico 
e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde; 
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9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e 
médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se 
formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em 
regime de colaboração; 

9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que 
visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos 
(as); 

9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos 
e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos 
empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e 
adultos; 

9.11) implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) alunos (as) 
com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão 
desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a 
efetiva inclusão social e produtiva dessa população; 

9.12) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com 
vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais 
e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e 
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do 
envelhecimento e da velhice nas escolas. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

Estratégias: 

10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino 
fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica; 

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação 
inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de 
escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em 
cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e 
considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas 
e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância; 

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível 
de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à 
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos 
integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência; 

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 
formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria 
e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar 
o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas; 
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10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias 
específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação 
continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional; 

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e 
trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de 
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins 
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 

10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de 
assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que  contribuam para garantir o acesso, a 
permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional;  

10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 
assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes 
nacionais em regime de colaboração; 

10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 
trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e 
continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

Estratégias: 

11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos 
Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e 
regionais, bem como a interiorização da educação profissional; 

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes 
públicas estaduais de ensino; 

11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 
modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à 
educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade; 

11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do 
ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do 
aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização 
curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação 
profissional em nível técnico; 

11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio 
pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins 
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;  

11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível 
médio oferecida em instituições privadas de educação superior; 
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11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de 
nível médio das redes escolares públicas e privadas; 

11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as 
populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus 
interesses e necessidades; 

11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e 
elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos (as) por professor para 20 (vinte); 

11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e 
mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência 
dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 

11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação 
profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da 
lei; 

11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a oferta de formação 
das instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a 
consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores  

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) 
e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 
novas matrículas, no segmento público. 

Estratégias: 

12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições 
públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e 
interiorizar o acesso à graduação; 

12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de 
educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema 
Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em 
relação à população na idade de referência e observadas as características regionais das micro e 
mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
uniformizando a expansão no território nacional; 

12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 
universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas em 
cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), mediante 
estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de 
competências de nível superior; 

12.4) fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação 
de professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, 
bem como para atender ao défice de profissionais em áreas específicas; 

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de 
instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo 
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de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação 
superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e 
permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e 
indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; 

12.6) expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, 
de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição de fundo garantidor do 
financiamento, de forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador; 

12.7) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para 
a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, 
para áreas de grande pertinência social; 

12.8) ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 

12.9) ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação 
superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei; 

12.10) assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma 
da legislação; 

12.11) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, 
currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e 
culturais do País; 

12.12) consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente 
em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o 
enriquecimento da formação de nível superior; 

12.13) expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades indígenas e 
quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação 
nessas populações; 

12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, 
destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as 
necessidades do desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da 
educação básica; 

12.15) institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas e 
audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;  

12.16) consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior 
como forma de superar exames vestibulares isolados; 

12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação 
superior pública; 

12.18) estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais e 
municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, 
mediante termo de adesão a programa de reestruturação, na forma de regulamento, que considere a 
sua contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de 
ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da educação básica; 

12.19) reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão, no prazo de 2 
(dois) anos, os procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão, em relação aos 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
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processos de autorização de cursos e instituições, de reconhecimento ou renovação de 
reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou recredenciamento de instituições, no 
âmbito do sistema federal de ensino; 

12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, 
de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade para Todos - PROUNI, 
de que trata a Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de 
financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a 
distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos processos conduzidos 
pelo Ministério da Educação; 

12.21) fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas 
estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação. 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores 
do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta 
e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

Estratégias: 

13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata 
a Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão; 

13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de modo 
a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à aprendizagem 
resultante da graduação; 

13.3) induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior, 
fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de 
instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 
qualificação e a dedicação do corpo docente; 

13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da 
aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das redes de educação 
básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o 
processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação geral e específica com a 
prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades 
das pessoas com deficiência; 

13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de modo que 
realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto 
sensu; 

13.6) substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE aplicado ao final do 
primeiro ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a fim de apurar o 
valor agregado dos cursos de graduação; 

13.7) fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas 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; 

13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 
universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições privadas, 75% 
(setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo 
que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos estudantes apresentem desempenho 
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positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos 
estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse 
exame, em cada área de formação profissional; 

13.9) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos da 
educação superior. 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo 
a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

Estratégias: 

14.1) expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências oficiais 
de fomento; 

14.2) estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa; 

14.3) expandir o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto sensu; 

14.4) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive 
metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância; 

14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para 
favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas 
de mestrado e doutorado; 

14.6) ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de 
doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das 
instituições superiores públicas; 

14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos 
de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência; 

14.8) estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em 
particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e outros 
no campo das ciências; 

14.9) consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e 
da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de 
pesquisa; 

14.10) promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as 
instituições de ensino, pesquisa e extensão; 

14.11) ampliar o investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à 
inovação, bem como incrementar a formação de recursos humanos para a inovação, de modo a buscar 
o aumento da competitividade das empresas de base tecnológica; 

14.12) ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 
(quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes; 

14.13) aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico do País 
e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação científica com 
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empresas, Instituições de Educação Superior - IES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas - 
ICTs; 

14.14) estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos 
humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da região amazônica e do cerrado, 
bem como a gestão de recursos hídricos no semiárido para mitigação dos efeitos da seca e geração 
de emprego e renda na região; 

14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a incrementar a 
inovação e a produção e registro de patentes. 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam. 

Estratégias: 

15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das 
necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte 
de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes nos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes; 

15.2) consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura 
com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, na forma 
da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva 
na rede pública de educação básica; 

15.3) ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em 
cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da 
educação básica; 

15.4) consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos 
de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para divulgar e atualizar seus 
currículos eletrônicos; 

15.5) implementar programas específicos para formação de profissionais da educação para as 
escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial; 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação 
pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga horária em 
formação geral, formação na área do saber e didática específica e incorporando as modernas 
tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos currículos 
da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE; 

15.7) garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação superior, 
a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares; 

15.8) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e 
superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação 
acadêmica e as demandas da educação básica; 

15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na 
educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo 
exercício; 

15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior 
destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de outros 
segmentos que não os do magistério; 

15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional de formação 
continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, 
construída em regime de colaboração entre os entes federados; 

15.12) instituir programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas 
das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países 
que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem; 

15.13) desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem a 
experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação profissional, de 
cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais experientes. 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais 
da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Estratégias: 

16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da 
demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de 
educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

16.2) consolidar política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, 
definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de 
certificação  das atividades formativas; 

16.3) expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de 
literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais 
produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os 
professores e as professoras da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do 
conhecimento e a valorização da cultura da investigação; 

16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das 
professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 
suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

16.5) ampliar a oferta de bolsas de  estudo  para pós-graduação dos professores e das 
professoras e demais profissionais da educação básica; 

16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de educação 
básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de 
programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério 
público. 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de 
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 
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Estratégias: 

17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano de vigência 
deste PNE, fórum permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização progressiva do 
valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; 

17.2) constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por 
meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente 
divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

17.3) implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, planos 
de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observados 
os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do 
cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar; 

17.4) ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 
implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso 
salarial nacional profissional. 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de 
Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial 
nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 
Federal. 

Estratégias: 

18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro ano 
de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do 
magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não 
docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares 
a que se encontrem vinculados; 

18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento dos 
profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, 
com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, 
durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor (a), 
com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina; 

18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do segundo 
ano de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, mediante adesão, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do 
magistério da educação básica pública; 

18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive 
em nível de pós-graduação stricto sensu; 

18.5) realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por iniciativa do 
Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da educação básica 
de outros segmentos que não os do magistério; 

18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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18.7) priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de educação, para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado lei específica estabelecendo planos 
de Carreira para os (as) profissionais da educação; 

18.8) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos 
os sistemas de ensino, em todas as instâncias da Federação, para subsidiar os órgãos competentes 
na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de Carreira. 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública 
à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União 
para tanto. 

Estratégias: 

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os 
entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua 
abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação 
dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a 
participação da comunidade escolar; 

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos 
regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de 
acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço 
físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 
desempenho de suas funções; 

19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns 
Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital 
bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos de educação; 

19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de 
grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e 
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos 
escolares, por meio das respectivas representações; 

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais 
de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, 
inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de 
funcionamento autônomo; 

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus 
familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão 
escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e 
gestores escolares; 

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 
estabelecimentos de ensino; 

19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar 
prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos 
cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. 

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência 
desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 
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Estratégias: 

20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas 
e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes 
federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de 
atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas demandas 
educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; 

20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição 
social do salário-educação; 

20.3) destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 
vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da 
participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e 
outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 
da Constituição Federal; 

20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo 
único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social 
na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências 
públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos 
de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação, 
as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os Tribunais de Contas da União, dos 
Estados e dos Municípios; 

20.5) desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educação 
básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades; 

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-Qualidade 
inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional  e 
cujo financiamento será  calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de 
ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno 
Qualidade - CAQ; 

20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da 
educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 
acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação 
e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, 
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em 
aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar; 

20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com base 
em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional 
de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões de Educação da 
Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal; 

20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, no prazo 
de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema 
nacional de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades 
e dos recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate às 
desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordest 
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20.10) caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a todos os 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não conseguirem atingir o valor do CAQi e, 
posteriormente, do CAQ; 

20.11) aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando 
padrão de qualidade na educação básica, em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de 
metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais; 

20.12) definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do 
decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade 
socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na 
instância prevista no § 5o do art. 7o desta Lei. 

* 
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