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Apresentação

A presente publicação reúne as principais referências normativas vigentes para a Educação no
Brasil e integra a série de publicações do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de
Educação (Pradime), do Ministério da Educação, voltado para a formação permanente e para
o apoio técnico aos dirigentes municipais de educação.
O conjunto de normas da educação nacional, aqui reunidas, é instrumento de trabalho do
dirigente da educação e, desde a última edição dos Marcos Legais editada pelo MEC, recebeu
importantes alterações e inclusões, resultantes da evolução da legislação nacional em matéria
educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/96),
por exemplo, sofreu, desde sua promulgação, várias alterações que devem ser conhecidas pelos
gestores da educação municipal. Do mesmo modo, vários pareceres, resoluções, decretos e leis
foram criados ou alterados nos últimos anos.
A nova edição dos Marcos Legais da Educação Nacional ora lançada inclui os atos normativos
editados a partir de 2001, atualizando as edições anteriores. Esperamos que esta publicação possa
contribuir para informar e atualizar o dirigente municipal de educação sobre o conjunto da
legislação que deve orientar a gestão pública municipal da educação.

Fernando Haddad
Ministro da Educação
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II -  Organização dos Marcos Legais da Educação Nacional

A coletânea de normas da educação constantes dos Marcos Legais da Educação Nacional
enfoca os atos normativos que dizem respeito diretamente ao ensino nos municípios e deve estar
presente no cotidiano dos dirigentes municipais de educação como um instrumento de apoio ao
seu trabalho e como fonte de pesquisa.
Essa publicação reúne as principais leis, decretos, resoluções, pareceres e outras normas, bem
como faz referência a acordos internacionais que compõem o marco judiciário da educação
nacional. Elas estão organizadas de duas formas: por tipo de ato normativo (em ordem cronológica); e por palavra-chave.
Os atos normativos que foram suprimidos ou que não foram publicados nesta edição dos
Marcos Legais da Educação Nacional podem ser encontrados nos portais da Presidência da
República, do Ministério da Educação, do FNDE, do Inep, do Conselho Nacional de Educação,
da Unesco:
• Constituição Federal, leis, decretos, decretos-leis: https://www.planalto.gov.br/, clicar
no item “Legislação”.
• Legislação educacional: http://portal.mec.gov.br/, clicar no item “Legislação Educacional”.
• Resoluções e pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE): http://portal.mec.gov.br/,
clicar no item “Atos Normativos”.
•

Resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp, clicar no item “Resoluções”.

(FNDE):

• Programa de Legislação Educacional Integrada (ProLei): http://www.prolei.inep.gov.br/.
• Acordos internacionais: http://www.unesco.org.br/.
O dirigente municipal de educação poderá, também, consultar a versão eletrônica dos Marcos Legais da Educação Nacional  no Portal do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação
(http://www.pradime.mec.gov.br/).
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I - Relatório

I. Histórico
Em reunião do Conselho Pleno, realizada em julho do corrente ano, foi constituída Comissão
Especial para emitir parecer sobre o financiamento da educação na Lei 9.394, de 1996, integrada
pelos conselheiros Almir Maia e João Monlevade, da Câmara de Educação Básica, e Jacques
Velloso e Silke Weber, da Câmara de Educação Superior. Além das discussões informais havidas
entre os referidos conselheiros, em diversas oportunidades, sobretudo por ocasião das reuniões
do CNE, a Comissão reuniu-se formalmente três vezes desde sua instalação, duas em Brasília e
uma em Recife.
Versão preliminar do parecer da Comissão foi apresentada ao Conselho Pleno na reunião de
2 de setembro do corrente ano, quando a matéria foi inicialmente discutida. Além das críticas e
sugestões recebidas naquela ocasião, a Comissão solicitou que outras lhes fossem enviadas nas
semanas subseqüentes. Na reunião do Conselho Pleno de 4 de novembro, reiterou sua solicitação
e mediante acordo com a Presidência do Conselho e das Câmaras foi estabelecido como prazo
final para recebimento das contribuições o dia 17 do mesmo mês, cerca de duas semanas antes
da reunião do Conselho Pleno a realizar-se em dezembro, na qual deveria submetida a discussão
a versão final do Parecer. Na mesma semana daquela reunião de novembro foi expedida, pela
Comissão, carta circular aos conselheiros novamente informando acerca do prazo final para as
contribuições, à qual foi anexada cópia da versão preliminar do parecer.
II. Relatório
Nos termos das atribuições do CNE, conforme o art. 7º, § 1º, letra “d” da Lei 9.131 de
1995, e as de suas Câmaras, consoante o art. 9º, § 1º, letra “g” e § 2º, letra “h”, da mesma Lei,
e cumprindo o previsto no art. 90, caput, da Lei 9.394/96, a Comissão Especial do Conselho
criada para emitir parecer sobre o financiamento da educação na LDB, após análise do contido
no Título VIII – Recursos Financeiros deste diploma legal, e das questões suscitadas pela matéria,
apresenta seu voto. No voto estão transcritos os artigos do mencionado Título VIII, seguidos
das respectivas interpretações, sempre que julgadas necessárias.
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III. Voto dos Relatores
Título VII – Dos Recursos Financeiros

Art. 68 - Serão recursos públicos destinados à educação os originários de:
I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - receita de transferências constitucionais e outras transferências;
III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais;
IV - receita de incentivos fiscais;
V - outros recursos previstos em lei.
O art. 68 da nova LDB estatui as bases do financiamento público da educação, definindo como
fontes de receita os impostos próprios das três esferas federativas, as transferências constitucionais
e as outras transferências entre esferas de governo, as chamadas transferências voluntárias. As
transferências constitucionais são aquelas previstas no texto da Constituição Federal, incidindo
sobre o FPE e o FPM, o IPI-Exportação, o ITR e o IOF-Ouro entre os impostos arrecadados
pela União; o ICMS e o IPVA, entre os impostos arrecadados pelos Estados.
O salário-educação, importante fonte de financiamento do ensino fundamental desde 1964,
e do ensino fundamental público desde a Constituição Federal de 1988, é vinculado a este nível
de ensino e cobrado sobre a folha de salários das empresas. A referência a outras “contribuições
sociais”, à “receita de incentivos fiscais” e “outros recursos previstos em lei” revelam a intenção
do legislador de valorizar a educação fixando bases de recursos para uma eventual e desejável
ampliação das verbas para o seu financiamento.
Art. 69 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados , o Distrito
Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições
ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências
constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público.
Destaque-se inicialmente, no art. 69, a interpretação dada pela LDB ao disciplinar o art. 212
da Constituição Federal, para tanto conjugando este com o espírito do art. 213, também da
Carta Magna. Nos termos do art. 69 da LDB, os mínimos de recursos de impostos vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino somente podem ser aplicados no ensino público.1 Essa
restrição aplica-se tanto aos mínimos de 18% dos impostos da União e de 25% dos impostos dos
Estados e Municípios quanto aos mínimos superiores a 25% estabelecidos em várias Constituições
Estaduais e Leis Orgânicas de Municípios.
Observe-se ainda que o caput do art. 69, ao tratar das transferências, já referidas no art.
212 da Constituição Federal, explicita que estas são apenas as constitucionais, compreendendo:
FPE, FPM, ICMS, IPI-exportação, ITR, IOF-ouro, IPVA e a desoneração das exportações (Lei
Complementar nº 87, de 1996). Assim, determina ainda que para efeito do cumprimento dos
percentuais mínimos antes referidos devem ser contabilizadas as transferências constitucionais,
mas não as voluntárias. Estas, mesmo se utilizadas para a manutenção e desenvolvimento do ensino
público, não podem ser contabilizadas para tal fim. Não podem, portanto, ser computadas para
Veja-se, por exemplo, idêntica definição quanto ao destino dos mínimos vinculados em B. Negri, O Financiamento da Educação no Brasil, INEP/MEC,
Brasília, pp. 8 e 9.
1
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comprovar que os mínimos constitucionalmente estabelecidos foram cumpridos, ao contrário do
que até hoje se fez no Distrito Federal, onde os recursos da folha de pagamento são custeados
pela União, mediante transferências voluntárias, e posteriormente contabilizados para efeito do
que dispõe o presente artigo da LDB.
As aplicações tratadas no art. 69 sofreram subvinculação mediante a Emenda Constitucional nº
14, de 1996, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização do Magistério. A partir de 1º de janeiro de 1997, durante dez anos, de acordo esta
Emenda e com a Lei 9.424, de 1996, que a regulamentou, dos 25% dos recursos de impostos
dos Estados e Municípios, vinculados às aplicações na manutenção e desenvolvimento do ensino
público, referidos no art. 69, pelo menos 60% devem ser despendidos no ensino fundamental e,
o restante, nos demais níveis de ensino, atendido o disposto nos arts. 10 e 11 da LDB.
Outra conseqüência advinda da EC 14 e sua regulamentação, em conexão com a LDB, é a de
que todos os Estados e Municípios devem aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino
público pelo menos 25% de seus impostos e transferências constitucionais, independentemente
da retribuição propiciada pelo Fundo. Assim, nos casos em que um Estado ou Município receba
recursos adicionais à sua contribuição para o Fundo, não estão nem um nem outro desobrigados
de aplicar integralmente pelo menos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino público,
nos termos da Constituição Federal, ou mais, caso assim disponha a respectiva Constituição do
Estado ou Lei Orgânica do Município. Com efeito, a obrigação de aplicar estes mínimos está
claramente estabelecida no art. 8º, incisos I e II da Lei 9.424/96.
Estados e Municípios deverão, portanto, aplicar na manutenção e desenvolvimento do
ensino:
I – Os recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério, os quais deverão ser aplicados integralmente no
ensino fundamental público;
II – 10% dos demais recursos provenientes das transferências do IPI, do ICMS, do FPE ou
FPM (conforme se trate de Estado ou Município), os quais podem ser aplicados em quaisquer
dos níveis do ensino público da responsabilidade do Estado ou Município;
III – 25% dos recursos provenientes das demais impostos, dos quais pelo menos 15% serão
aplicados necessariamente no ensino fundamental público.
IV - No caso de Estados e Municípios nos quais as vinculações para a manutenção e
desenvolvimento do ensino público forem superiores a 25%, os recursos discriminados nos itens
II e III serão acrescidos do percentual adicional estabelecido pela respectiva legislação.
Para além dos recursos subvinculados ao ensino fundamental, no âmbito da LDB há que
considerar-se o financiamento de outros níveis de ensino, abrangendo desde a educação infantil
até a educação superior, cujo financiamento não se esgota nos recursos para a manutenção e
desenvolvimento do ensino. Quanto à educação infantil, nos termos do art. 89 da nova LDB,
até dezembro de 1999 deve ela estar integrada aos respectivos sistemas de ensino. Devido à
sua especificidade, seu financiamento exige o concurso de outros setores que não apenas o
educacional, cabendo o desenvolvimento de programas inter-setoriais cuja coordenação deve
estar a cargo dos órgãos responsáveis pela educação nos Estados e Municípios.
§ 1o - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será considerada,
para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
§ 2o - Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos.
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Aparentemente não há novidade no disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 69 da LDB, que
em essência preservam o que preceituava a Lei 7.348/85 e reiteram o que manda o próprio
texto constitucional no art. 212. No entanto, pelo fixado no caput do art. 69, as transferências
referidas em seu § 1º, como se viu, compreendem apenas as constitucionais.
§ 3o - Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo,
será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o
caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de
arrecadação.
§ 4o - As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que
resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas
a cada trimestre do exercício financeiro.
O parágrafo 3º do art. 69 incorpora dispositivos da legislação que regulamentava os recursos
vinculados, porém o parágrafo 4º traz uma importante inovação da LDB quanto à matéria.
A Lei 7.348/85, disciplinando a matéria determinava no parágrafo 4o de seu art. 4º:
“As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem
no não-atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas no
último trimestre do exercício e, ainda havendo ao seu término diferença, esta será compensada
no exercício seguinte”.
A LDB estabeleceu prazos bem mais curtos para que seja apurado se os gastos com
manutenção e desenvolvimento do ensino, efetuados com recursos de impostos, alcançaram ou
não os mínimos legais e, em caso negativo, para que sejam efetuados os ajustes necessários. Pela
nova LDB, a apuração e os ajustes devem ser efetuados a cada trimestre do ano fiscal.
Resta ainda estabelecer quando serão feitos os ajustes que se revelem necessários ao final do
último trimestre de um exercício financeiro. Ora, se os ajustes durante um ano fiscal devem ser
feitos a cada trimestre deste ano, no presente caso aplica-se o mesmo princípio da trimestralidade.
Caso ao final de um exercício seja revelada a necessidade de ajuste este deverá ser feito no
primeiro trimestre do exercício subsequente.
§ 5o - O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados
os seguintes prazos:
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo
dia;
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia
do mês subseqüente.
§ 6o - O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização
civil e criminal das autoridades competentes.
Uma mudança da maior importância para o financiamento da educação foi determinada pelo
parágrafo 5º do art. 69, que juntamente com o parágrafo 6º tratam da sistemática do fluxo do
repasse dos recursos vinculados. No parágrafo 5º, o legislador sabiamente quis colocar as verbas
vinculadas fora dos caixas únicos e confiá-las ao sujeito e ator administrativo próprio dos sistemas
educacionais - o órgão responsável pela educação; o MEC, na esfera federal; as Secretarias de
Educação, na esfera dos Estados e do Distrito Federal; as Secretarias ou Departamentos de
Educação, na esfera dos Municípios.
O disposto no parágrafo 6º do art. 69 também é novidade relevante, pois estabelece sanções
para o não cumprimento dos prazos de repasse estatuídos no parágrafo anterior. As autoridades
competentes referidas neste dispositivo, os responsáveis últimos pela arrecadação dos impostos
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e pela liberação das verbas, agora são obrigadas a repassar, a cada dez dias, os recursos devidos
aos titulares dos órgãos da educação nas respectivas esferas, federal, estadual e municipal, sob
pena de sua responsabilização civil e criminal. O mesmo dispositivo, além disso, determina a
incidência de correção monetária sobre os valores que forem liberados com atraso.
Se incide correção monetária sobre os valores repassados após os prazos estabelecidos,
deverá ela também incidir sobre as diferenças referidas no § 4º do art. 69, sob pena de que
os percentuais mínimos não venham a ser atendidos. Com efeito, lido à luz do espírito da Lei,
no caso considerado o § 6º, o termo “corrigidas” naquele § 4º significa tanto compensação
mediante repasses de valores nominais quanto a incidência de correção monetária sobre estes
valores, permitindo assim assegurar o efetivo cumprimento da Lei.
Cabe anotar que entre os dispositivos da Lei 7.348/85 que não conflitam com a nova LDB,
permanecendo portanto em vigor, dois merecem ser referidos:
“Art. 7o - Os órgãos e entidades integrantes dos sistemas de planejamento e orçamento
detalharão seus programas de trabalho, de modo que as ações, definidas nesta Lei como de
manutenção e desenvolvimento do ensino, sejam identificadas em seus aspectos operacionais,
a nível de subprojeto e subatividade orçamentários, para efeito de consideração nas fases de
elaboração e execução do orçamento.
Art. 8o - Os órgãos centrais dos sistemas de planejamento e orçamento e de administração
financeira, contabilidade e auditoria, em suas áreas de atuação, estabelecerão mecanismos
e meios de gerenciar, controlar e apurar os resultados que visem a dar cumprimento às
determinações expressas nesta Lei”.
Os artigos 70 e 71 da LDB tratam, respectivamente, das despesas que podem e que não
podem ser consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Transcreve-se o art.
70 e mais adiante o art. 71:
Art. 70 - Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas
realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os
níveis, compreendendo as que se destinam a:
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino;
III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento
da qualidade e à expansão do ensino;
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos
incisos deste artigo;
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte
escolar.
O disposto nestes artigos, os de nº 70 e 71, substitui a conceituação de despesas com a
manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida pela Lei 7.348/85. Permanecem em
vigor, desta Lei, apenas os dispositivos que complementam – não conflitando com - a letra e o
espírito do novo diploma legal.
De início, é importante referir ao conceito-chave destes artigos, o de despesas realizadas, no
caso com a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Embora possas parecer dispensável,
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cabe acentuar que estas são aquelas efetivamente liquidadas, apuradas ao final de cada período
referido no § 4º do art. 69.
Em seguida, deve-se esclarecer que a interpretação dos relatores quanto aos arts. 70 e 71 do
novo diploma legal freqüentemente terá caráter indicativo, pois não cabe no presente parecer
definir com minudência todos os tipos de despesas que se classificam ou não na categoria de
manutenção e desenvolvimento do ensino, doravante denominada MDE. Nestes casos, os de
interpretação meramente indicativa, compete aos sistemas de ensino regulamentar a matéria
segundo as orientações ora fixadas. Nos demais – e eles serão explicitamente mencionados adiante
- a interpretação, acabada, não demandará ulterior regulamentação pelos sistemas de ensino.
Uma situação que não se enquadra num ou noutro caso é a das despesas com hospitais
universitários. Sabe-se que estes formam hoje a maior rede pública de atendimento hospitalar do
país. Suas atividades são eminentemente de assistência social. É verdade que são indispensáveis
para a formação de profissionais da saúde, pois não se concebe um médico, enfermeira ou
nutricionista adequadamente formados sem a pertinente prática no hospital da universidade na
qual estudaram ou, caso inexistente, noutra instituição hospitalar, geralmente mediante convênio.
De todo modo, as atividades e despesas com hospitais universitários são, em larga medida, de
assistência social. No espírito da LDB de 1961, que é essencialmente o mesmo da atual LDB,
despesas com assistência social não podem ser contabilizadas à conta de MDE, mesmo quando
vinculadas ao ensino. Assim, só podem ser computadas em tal categoria as despesas com hospitais
universitários que sejam estritamente indispensáveis ao ensino e à pesquisa, sendo necessário que
a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleça a proporção correspondente.
Na definição das despesas com MDE é preciso notar que a nova Lei segue a lógica de sua
antecessora na matéria, a de nº 7.348/85. Assim, inicialmente estabelece, de modo algo lato em
vários casos, quais são as atividades que podem ser financiadas com recursos de MDE – os gastos
que podem ser contabilizados para satisfazer aos mínimos constitucionalmente determinados. Em
seguida fixa as exclusões, isto é, aquelas atividades que não podem ser custeadas com tais verbas.
Uma definição do que é uma atividade de MDE, portanto, nem sempre será dada exclusivamente
pela leitura e interpretação do art. 70; é preciso verificar se a definição algo lata estabelecida pelo
art. 70 não sofre limites, exclusões no artigo seguinte – ou, eventualmente, noutro dispositivo da
nova Lei. A lógica adotada pela nova LDB será a da presente interpretação. Primeiro normatizase o art. 70, com definições ainda algo latas, em vários casos. Terminada a interpretação deste
artigo passa-se ao seguinte, interpretando-se as exclusões ditadas pelo novo diploma legal.
No art. 70, inciso I, são despesas com MDE as que se destinem à remuneração do pessoal
docente e demais profissionais da educação. Na educação básica esse conjunto de profissionais
é definido por aqueles que exercem a regência de classe e desempenham atividades que dão
suporte direto à docência requerendo, para tanto, habilitação específica. Na educação superior o
referido conjunto é constituído por profissionais com formação específica para a docência e para
a pesquisa, atuando nestas atividades em instituições de educação superior. A separação entre
educação básica e superior tem por intuito simplificar a caracterização, pois a definição aplicável
àquele nível pode ser perfeitamente aplicada a este, como, por exemplo, no caso dos técnicos de
laboratório de universidades; estes têm formação específica para sua atividade e prestam apoio
direto à docência (geralmente também à pesquisa) no ensino superior.
O inciso IV do art. 70 não deve evidentemente ser entendido em seu sentido lato; cabe
entendê-lo em seu significado estrito. Sabe-se que as pesquisas conduzidas em instituições de
ensino, nas suas mais variadas concepções e finalidades, servem para aperfeiçoar o docente que
as conduzem, com reflexos diretos na qualidade do ensino por ele ministrado, estando portanto
incluídas na categoria de MDE. Incluem-se ainda na categoria de MDE, segundo a letra e no
espírito deste inciso, levantamentos estatísticos regular ou esporadicamente feitos com vistas
A questão é tratada, por exemplo, em J. Velloso, “Custos contábeis e custos reais da universidade pública”, In J. Velloso (org.), Universidade Pública
– Política, Desempenho e Perspectivas, Campinas, S. Paulo, Papirus, 1991.
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a subsidiar as mais diversas tomadas de decisão que são típicas de instituições do Estado, caso
conduzidas por órgão dos sistemas de ensino, pois que efetuadas com vistas a aperfeiçoá-los.
Mas não se incluem na categoria de MDE os que são levados a cabo por órgãos públicos que
não integrem tais sistemas.
Quanto ao inciso V do art. 70, as atividades-meio nele mencionadas são aquelas necessárias,
indispensáveis à manutenção e desenvolvimento dos sistemas de ensino. Não se trata assim de
quaisquer atividades-meio, mas apenas daquelas que mantenham – sustentem o funcionamento
regular – e desenvolvam – democratizem ou expandam a oferta e aprimorem a qualidade – dos
sistemas de ensino. Incluem-se o pagamento a dirigentes, assessores e funcionários técnicoadministrativos necessários a tais fins, atuando em estabelecimentos de educação básica,
instituições de educação superior, órgãos gestores e normativos dos sistemas de ensino; incluemse também os itens e atividades referidos nos incisos II e III do mesmo artigo desde que, em
qualquer caso, seja nestes incisos, seja nos demais, as respectivas despesas para o custeio das
atividades efetuem-se no âmbito do setor público, conforme dispõe o caput do art. 69.
O caput do art. 69 determina que os mínimos constitucionais devem ser aplicados na
manutenção e desenvolvimento do ensino público. Ora, os órgãos públicos gestores e normativos
dos sistemas de ensino ocupam-se tanto do ensino público como do particular, pois que por
Lei competem ao Estado atividades de supervisão e normatização de ambos. No que concerne
às atividades-meio do Estado para tais fins são elas inseparáveis quanto ao seu custeio porque
ditadas pela Carta Magna e demais dispositivos legais.
Diferenciam-se, assim, as destinações da verba pública constitucionalmente vinculada
para a manutenção e desenvolvimento do ensino: (i) para as instituições do setor público,
compreendendo atividades-fim que incluem, por exemplo, o pagamento a professores, diretores,
demais especialistas, nos termos acima fixados; (ii) tanto para o setor público quanto para o
particular, no que respeita às atividades-meio de supervisão e normatização do ensino no país,
também nos termos aqui estabelecidos.
O inciso VI do art. 70 dispõe sobre bolsas de estudo. Neste caso, e apenas neste caso, o
legislador ressalvou – parcialmente - a destinação das verbas públicas determinada pelo caput do
art. 69. Considerando que as bolsas destinam-se a alunos e não a instituições, estabeleceu que as
despesas em MDE, isto é, aquelas que podem ser contabilizadas para satisfazer aos percentuais
mínimos dos recursos vinculados, incluem a concessão de bolsas de estudo a alunos das escolas
públicas e privadas.
Quanto ao inciso VIII do art. 70, que dispõe sobre o custeio do transporte escolar, a presente
interpretação é limitativa. Nele a atual LDB não se ateve estritamente ao espírito da antiga
LDB de 1961. Naquela época, se regulamentada quanto à matéria - não o foi – a antiga LDB
seguramente excluiria a atividade de transporte escolar das despesas com MDE, por ser de
natureza assistencial, embora vinculada ao ensino. De lá para cá alterou-se em muito o cenário
da educação nacional.
Entende-se que pela nova LDB podem ser classificadas em MDE as despesas com transporte
escolar dos Municípios, quando efetuadas com a educação infantil e o ensino fundamental. O
espírito do dispositivo é o de não impedir que bons e necessários programas de transporte escolar
existentes tenham continuidade e (o de) assegurar ... que novos programas venham a ser criados,
se indispensáveis, e sem prejuízo da expansão e aperfeiçoamento do ensino fundamental. Tais
programas vêm sendo desenvolvidos sobretudo – mas não exclusivamente – em Municípios do
Sul do país, tendo em vista o cumprimento da obrigatoriedade escolar mediante articulação
entre escolas que oferecem as séries iniciais e a etapa final do ensino fundamental; precisam ser
J. Velloso, Recursos Vinculados para a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino: uma Análise e uma Proposta, CONSED, série Estudos nº 1,
Brasília, DF, 1996.
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preservados, incentivados. Desconhecem-se análogos programas no âmbito dos Estados, daí a
restrição àqueles na esfera dos Municípios. De outra parte, há indicações de que verbas gastas com
transportes outros, das mais várias finalidades que não a escolar, no âmbito dos Municípios, por
vezes têm sido contabilizadas como se fossem de manutenção e desenvolvimento do ensino.
Passemos às despesas que não são de manutenção e desenvolvimento do ensino.
Art. 71 - Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas
realizadas com:
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos
sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua
expansão;
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou
cultural;
III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis,
inclusive diplomáticos;
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica
e psicológica, e outras formas de assistência social;
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente
a rede escolar;
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em
atividade alheia a manutenção e desenvolvimento do ensino.
O inciso III do art. 71 diferencia claramente entre a formação que se destina à vida social, nos
seus mais diversos âmbitos, e a que se destina a atividades a serem especificamente desempenhadas
no âmbito do Estado. Além do disposto na letra do inciso, seu espírito determina que não devem
ser consideradas na categoria de MDE as despesas com as atividades de formação de quadros
que se destinem a atividades típicas do Estado como, por exemplo, as dos bombeiros, gestores
públicos, fiscais da receita e auditores das contas públicas, entre outras.
Os incisos II e IV do art. 71 baseiam-se num princípio estabelecido desde a antiga LDB
(Lei 4.024, de 1961), segundo o qual não constitui despesa de MDE o custeio de atividades de
assistência social, mesmo quando vinculadas ao ensino. O inciso II assim exclui as subvenções
a entidades com fins de assistência social, desportivos ou culturais. Seguindo aquela diretriz da
antiga LDB, o inciso VI do art. 71 exclui da categoria de MDE não apenas os bens e materiais
providos para a assistência social nos sistemas de ensino, inclusive nas escolas, mas também
aquelas destinadas a favorecer a permanência de crianças na escola através de assistência financeira
às suas famílias como, ainda, todo o pagamento efetuado, a qualquer título, a profissionais ou
outros servidores que atuem em funções de assistência social, mesmo quando vinculada ao
ensino. Nesta categoria estão, por exemplo, médicos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais,
merendeiras e outros, análogos ou similares.
No inciso VI do art. 71 a nova LDB excluiu da categoria de MDE o pessoal docente e demais
trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia á manutenção
de desenvolvimento do ensino. Tal exclusão tem notável ambigüidade, considerado o contexto
histórico no qual foi discutida e promulgada a nova LDB.
Pelo menos desde quando foi promulgada a Constituição Federal, em 1988, debatia-se na
sociedade civil e no Estado, inclusive no Congresso Nacional, se os inativos deveriam ou não
ser incluídos na categoria MDE. Sua exclusão representaria enorme impacto nas contas dos
Estados e de muitos Municípios. Hoje, em vários dos entes federados, os inativos representam
de 20 a 30% - ou mais - dos gastos com pessoal em educação. Excluí-los da categoria de MDE
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significaria aumentar em igual proporção aquilo que precisa ser gasto para atender aos dispositivos
constitucionais – inviável para diversos, senão muitos destes entes federados.
A nova LDB preferiu, em sua letra, silenciar sobre a questão. Mas não em seu espírito.
Determinou que todas as despesas efetuadas com os que se encontrassem em desvio de função ou
em atividade alheia à manutenção de desenvolvimento do ensino não pudessem ser contabilizadas
para a satisfação dos mínimos constitucionais. Para fins de ilustração, considere-se o hipotético
caso de um professor de ensino médio, devidamente titulado nos termos do novo diploma legal,
que preste relevante e indispensável assessoria – por sua qualificação profissional – a órgão voltado
para o controle ambiental, desafio do novo milênio. Está tal docente, entretanto, em desvio de
função para fins de contabilização de seus vencimentos em MDE. Não podem estes vencimentos
(incluindo-se os demais encargos deles decorrentes) serem contabilizados para satisfazer aos mínimos
constitucionais. Trata-se de atividade alheia à manutenção de desenvolvimento do ensino.
A nova LDB não silenciou quanto aos desvios de função. Mas estes estão indissoluvelmente
associados ao conceito de MDE. É evidente que os inativos não contribuem nem para a
manutenção nem para o desenvolvimento do ensino. Afastados que estão da atividade, não
poderiam contribuir para a manutenção das ações que dizem respeito ao ensino. Se não podem
sequer contribuir para tanto, menos ainda para o desenvolvimento – democratização, expansão e
melhoria da qualidade – do ensino. O espírito da LDB é o de que os gastos com os inativos não
estão incluídos nas despesas com MDE. Sua letra, no entanto, é omissa a respeito da questão.
Cabe assim a cada sistema de ensino regulamentar a matéria, talvez a exemplo do sistema do
Estado de São Paulo, que antecipou o espírito dos dispositivos legais vigentes, mas sempre dentro
da autonomia que a nova LDB lhes concede.
Art. 72 - As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas
e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 6º do
art. 165 da Constituição Federal.
Art. 73 - Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de
recursos públicos, o cumprimento do disposto no Art. 212 da Constituição Federal, no Art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente.
Art. 74 - A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental,
baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.
Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao
final de cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando variações regionais no
custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino.
O art. 74 chama atenção para a ação coordenadora da União no estabelecimento de padrões de
qualidade do ensino, referenciados ao “padrão mínimo de oportunidades educacionais” qualificado
no “custo mínimo por aluno”. Este dispositivo deve ser lido em conjunto com o que dispõe a LDB
em seu art. 4º, inciso IX, quando define os padrões mínimos de qualidade do ensino como “a
variedade e a quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem”. O mesmo conceito de padrão mínimo de qualidade é tratado no
art. 75, § 2º, a seguir transcrito. Note-se que o referido custo mínimo associado a padrões mínimos
de qualidade não deve ser assimilado ao valor mínimo por aluno mencionado na Lei 9.424/96.
Art. 75 - A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir,
progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino.
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§ 1o - A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio público que inclua a
capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal
ou do Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino.
§ 2o - A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos
de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo
anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade.
§ 3o - Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência
direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que
efetivamente freqüentam a escola.
§ 4o - A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilidade,
conforme o inciso VI do Art. 10 e o inciso V do Art. 11 desta Lei, em número inferior à sua
capacidade de atendimento de alunos que efetivamente freqüentam a escola.
Pelo art. 75, associado aos arts. 10 e 11 desta Lei, a União tem ação supletiva e redistributiva
em relação aos Estados e Municípios no âmbito de toda a Educação Básica; já a ação
supletiva e redistributiva dos Estados em relação a seus Municípios circunscreve-se ao Ensino
Fundamental.
O art. 75 trata, também, da relação entre a demanda por Educação Básica e a disponibilidade
financeira advinda de receitas fiscais dos Estados e Municípios, a ser suprida pela União quando
ocorrer insuficiência na capacidade de atendimento em relação à arrecadação (esforço fiscal) de
impostos dos entes federados. A capacidade de atendimento por parte de cada Estado e de cada
Município é definida pelo valor de seus recursos provindos de impostos e transferências de uso
obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino, divididos pelo custo anual do aluno
relativo ao padrão mínimo de qualidade de ensino. Respeitada essa capacidade de atendimento,
no âmbito da Educação Básica, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios farão jus a recursos
suplementares.
Art. 76 - A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada
ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do disposto nesta Lei, sem
prejuízo de outras prescrições legais.
Art. 77 - Os recursos públicos serão destinados as escolas públicas, podendo ser dirigidos a
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto;
II - apliquem seu excedentes financeiros em educação;
III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou
confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades;
IV - prestem contas ao Pode Público dos recursos recebidos.
§ 1o - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a
educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando
houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o
Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local.
§ 2o - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro
do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo.
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Os recursos públicos de que trata o art. 77 compreendem duas categorias. A primeira, pela
ordem em que são tratadas, abrange verbas adicionais aos mínimos vinculados. A segunda é
aquela à qual dedicou-se boa parte do presente parecer. Examine-se logo a primeira categoria,
seja pela ordem, seja por ser residual.
A primeira categoria abrange os recursos referidos no caput do art. 77, em seus incisos e
em seu parágrafo 2º. Trata-se das verbas públicas orçadas para a educação que excedam aos
mínimos vinculados. Excedendo estes mínimos, podem enquadrar-se na categoria de MDE ou,
simplesmente, serem aplicadas na educação em geral. A primeira categoria abrange assim os
recursos cujos montantes sejam superiores aos mínimos estipulados pela Constituição Federal ou
pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios, nos termos do art. 69, caput, da
nova LDB, para a aplicação em MDE. Compreendem quaisquer aplicações em educação, seja
em MDE ou não, desde que superiores aos mínimos mencionados. Tais aplicações podem ser
oriundas das diversas fontes de financiamento referidas no art. 68 da LDB.
Excetuam-se naturalmente as verbas do salário-educação, cuja destinação específica é a de
financiar o ensino fundamental público. Claro está que tais aplicações não correspondem aos
recursos vinculados referidos no art. 69 da nova LDB, destinados estritamente às despesas em
MDE no ensino público.
A segunda categoria, central, envolve os recursos referidos no § 1º do art. 77, relativos a
bolsas de estudo na educação básica. A matéria deve ser examinada considerando-se o art. 70 da
nova LDB, também tratando de bolsas. Este artigo já estabeleceu que as bolsas de estudo em
geral, tanto para alunos dos estabelecimento públicos ou particulares, de nível básico ou superior,
são despesas de MDE, podendo ser contabilizadas para a satisfação dos mínimos constitucionais.
Note-se entretanto uma relevante distinção entre os possíveis tipos de bolsas a serem concedidas.
Na educação básica, tratada nesse parágrafo 1º do art. 77, a concessão de bolsas é explicitamente
vista como transitória, pois somente podem ser concedidas caso haja falta de vagas e cursos
regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o Poder Público, nessa hipótese,
obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local.

Brasília, 02 de dezembro de 1997
Relatores Conselheiros
Almir Maia
Jacques Velloso
João Antônio Cabral de Monlevade
Silke Weber

IV - Decisão do Conselho Pleno
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Conselheiro Hésio de Albuquerque Cordeiro - Presidente
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I - Relatório
Este parecer visa a atender os propósitos expressos na Indicação CNE/CP 6/2002, bem
como regulamentar a alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, pela Lei 10.639/200, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. Desta forma, busca cumprir o estabelecido na
Constituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1° do Art. 242, Art. 215 e Art.
216, bem como nos Art. 26, 26 A e 79 B na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, que asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como
garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de
acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos brasileiros.
Juntam-se a preceitos analógicos os Art. 26 e 26 A da LDB, como os das Constituições
Estaduais da Bahia (Art. 275, IV e 288), do Rio de Janeiro (Art. 306), de Alagoas (Art. 253),
assim como de Leis Orgânicas, tais como a de Recife (Art. 138), de Belo Horizonte (Art. 182,
VI), a do Rio de Janeiro (Art. 321, VIII), além de leis ordinárias, como lei Municipal nº 7.685,
de 17 de janeiro de 1994, de Belém, a Lei Municipal nº 2.251, de 30 de novembro de 1994, de
Aracaju e a Lei Municipal nº 11.973, de 4 de janeiro de 1996, de São Paulo.
Junta-se, também, ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.096, de 13 de junho
de 1990), bem como no Plano Nacional de Educação (Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001).
Todos estes dispositivos legais, bem como reivindicações e propostas do Movimento Negro
ao longo do século XX, apontam para a necessidade de diretrizes que orientem a formulação
de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos,
assim como comprometidos com a de educação de relações étnico-raciais positivas, a que tais
conteúdos devem conduzir.
Destina-se, o parecer, aos administradores dos sistemas de ensino, de mantenedoras de
estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino, seus professores e a todos implicados
na elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, de planos institucionais,
pedagógicos e de ensino. Destina-se, também, às famílias dos estudantes, a eles próprios e a todos
Belém – Lei Municipal nº 7.6985, de 17 de janeiro de 1994, que “Dispõe sobre a inclusão, no currículo escolar da Rede Municipal de Ensino, na
disciplina História, de conteúdo relativo ao estudo da Raça Negra na formação sócio-cultural brasileira e dá outras providências”
Aracaju – Lei Municipal nº 2.251, de 30 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre a inclusão, no currículo escolar da rede municipal de ensino de 1º e
2º graus, conteúdos programáticos relativos ao estudo da Raça Negra na formação sócio-cultural brasileira e dá outras providências
São Paulo – Lei Municipal nº 11.973, de 4 de janeiro de 1996, que “Dispõe sobre a introdução nos currículos das escolas municipais de 1º e 2º graus
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os cidadãos comprometidos com a educação dos brasileiros, para nele buscarem orientações,
quando pretenderem dialogar com os sistemas de ensino, escolas e educadores, no que diz
respeito às relações étnico-raciais, ao reconhecimento e valorização da história e cultura dos afrobrasileiros, à diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação de qualidade, isto é, não
apenas direito ao estudo, mas também à formação para a cidadania responsável pela construção
de uma sociedade justa e democrática.
Em vista disso, foi feita consulta sobre as questões objeto deste parecer, por meio de
questionário encaminhado a grupos do Movimento Negro, a militantes individualmente, aos
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, a professores que vêm desenvolvendo trabalhos
que abordam a questão racial, a pais de alunos, enfim a cidadãos empenhados com a construção
de uma sociedade justa, independentemente de seu pertencimento racial. Encaminharam-se em
torno de mil questionários e o responderam individualmente ou em grupo 250 mulheres e
homens, entre crianças e adultos, com diferentes níveis de escolarização. Suas respostas mostraram
a importância de se tratarem problemas, dificuldades, dúvidas, antes mesmo de o parecer traçar
orientações, indicações, normas.
Questões introdutórias
O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda
da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas
de reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade. Trata,
ele, de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da
realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente
os negros. Nesta perspectiva, propõe à divulgação e produção de conhecimentos, a formação
de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnicoracial - descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para
interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus
direitos garantidos e sua identidade valorizada.
É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito dos negros se reconhecerem
na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com autonomia,
individual e coletiva, seus pensamentos. É necessário sublinhar que tais políticas têm, também,
como meta o direito dos negros, assim como de todos cidadãos brasileiros, cursarem cada um
dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados por professores
qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos; com formação para lidar com
as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a
reeducação das relações entre diferentes grupos étnico-raciais, ou seja, entre descendentes de
africanos, de europeus, de asiáticos, e povos indígenas.
Estas condições materiais das escolas e de formação de professores são indispensáveis para
uma educação de qualidade, para todos, assim como o é o reconhecimento e valorização da
história, cultura e identidade dos descendentes de africanos.
Políticas de Reparações, de Reconhecimento e Valorização, de Ações Afirmativas
A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir
os descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e
educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou
tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos
com poder de governar e de influir na formulação de políticas, no pós-abolição. Visa também
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a que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte de
discriminações.
Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, no que cumpre ao disposto na
Constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever do Estado de garantir indistintamente, por
meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto
pessoa, cidadão ou profissional. Sem a intervenção do Estado, os postos à margem, entre eles os
afro-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas o mostram sem deixar dúvidas, romperão o sistema
meritocrático que agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por critérios de exclusão,
fundados em preconceitos e manutenção de privilégios para os sempre privilegiados.
Políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem oferecer garantias a essa
população de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, de valorização do patrimônio
histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição das competências e dos conhecimentos tidos como
indispensáveis para continuidade nos estudos, de condições para alcançar todos os requisitos
tendo em vista a conclusão de cada um dos níveis de ensino, bem como para atuar como cidadãos
responsáveis e participantes, além de desempenharem com qualificação uma profissão.
A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de
direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação
da Lei 10639/2003, que alterou a Lei 9394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino
de história e cultura afro-brasileiras e africanas.
Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos,
bem como valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos outros grupos que
compõem a população brasileira. E isto requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas,
gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. Requer também que se conheça a sua
história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se especificamente desconstruir o mito da
democracia racial na sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os negros não
atingem os mesmos patamares que os não negros, é por falta de competência ou de interesse,
desconsiderando as desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos
para os negros.
Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de
valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na educação
escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino.
Reconhecer exige que se questionem relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que
desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que, velada
ou explicitamente violentas, expressam sentimentos de superioridade em relação aos negros,
próprios de uma sociedade hierárquica e desigual.
Reconhecer é também valorizar, divulgar e respeitar os processos históricos de resistência
negra desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes na
contemporaneidade, desde as formas individuais até as coletivas.
Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência africana, sua
cultura e história. Significa buscar, compreender seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento
causado por tantas formas de desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de
mau gosto sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus cabelos,
fazendo pouco das religiões de raiz africana. Implica criar condições para que os estudantes
negros não sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele, menosprezados em virtude de seus
antepassados terem sido explorados como escravos, não sejam desencorajados de prosseguir
estudos, de estudar questões que dizem respeito à comunidade negra.
Reconhecer exige que os estabelecimentos de ensino, freqüentados em sua maioria por
população negra, contem com instalações e equipamentos sólidos, atualizados, com professores
competentes no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de negros
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e brancos, no sentido de que venham a relacionar-se com respeito, sendo capazes de corrigir
posturas, atitudes e palavras que impliquem desrespeito e discriminação.
Políticas de reparações e de reconhecimento formarão programas de ações afirmativas, isto
é, conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais, orientadas
para oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginalização
criadas e mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. Ações afirmativas atendem
ao determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, bem como a compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combate ao racismo e a discriminações,
tais como: a Convenção da UNESCO de 1960, direcionada ao combate ao racismo em todas as
formas de ensino, bem como a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas de 2001.
Assim sendo, sistemas de ensino e estabelecimentos de diferentes níveis converterão as demandas
dos afro-brasileiros em políticas públicas de Estado ou institucionais, ao tomarem decisões e iniciativas
com vistas a reparações, reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, à
constituição de programas de ações afirmativas, medidas estas coerentes com um projeto de escola,
de educação, de formação de cidadãos que explicitamente se esbocem nas relações pedagógicas
cotidianas. Medidas que, convém, sejam compartilhadas pelos sistemas de ensino, estabelecimentos,
processos de formação de professores, comunidade, professores, alunos e seus pais.
Medidas que repudiam, como prevê a Constituição Federal em seu Art.3º, IV, o “preconceito
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” e reconhecem que
todos são portadores de singularidade irredutível e que a formação escolar tem de estar atenta
para o desenvolvimento de suas personalidades (Art.208, IV).
Educação das relações étnico-raciais
O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando a reparações,
reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros
depende necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para
o ensino e para aprendizagens; em outras palavras, todos os alunos negros e não negros, bem
como seus professores, precisam sentir-se valorizados e apoiados. Depende também, de maneira
decisiva, da reeducação das relações entre negros e brancos, o que aqui estamos designando
como relações étnico-raciais. Depende, ainda, de trabalho conjunto, de articulação entre
processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças
éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se limitam à escola.
É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada nas tensas relações
entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o
conceito biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje sobejamente superado. Cabe esclarecer
que o termo raça é utilizado com freqüência nas relações sociais brasileiras, para informar como
determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam,
interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da
sociedade brasileira.
Contudo, o termo foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em várias situações, o
utiliza com um sentido político e de valorização do legado deixado pelos africanos. É importante,
também, explicar que o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial, serve para marcar
que essas relações tensas devidas a diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são também
devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores
e princípios das de origem indígena, européia e asiática.
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Convivem, no Brasil, de maneira tensa, a cultura e o padrão estético negro e africano e um
padrão estético e cultural branco europeu. Porém, a presença da cultura negra e o fato de 45%
da população brasileira ser composta de negros (de acordo com o censo do IBGE) não têm
sido suficientes para eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos racistas. Ainda persiste
em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as
raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras, que são a indígena,
a africana, a asiática.
Os diferentes grupos, em sua diversidade, que constituem o Movimento Negro brasileiro,
têm comprovado o quanto é dura a experiência dos negros de ter julgados negativamente seu
comportamento, idéias e intenções antes mesmo de abrirem a boca ou tomarem qualquer
iniciativa. Têm, eles, insistido no quanto é alienante a experiência de fingir ser o que não é para
ser reconhecido, de quão dolorosa pode ser a experiência de deixar-se assimilar por uma visão de
mundo que pretende impor-se como superior e, por isso, universal e que os obriga a negarem a
tradição do seu povo.
Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à condição de objetos
utilitários ou a semoventes, também é difícil descobrir-se descendente dos escravizadores,
temer, embora veladamente, revanche dos que, por cinco séculos, têm sido desprezados e
massacrados.
Para reeducar as relações étnico-raciais, no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e medos
que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização
e da desigualdade impostas a outros. E então decidir que sociedade queremos construir daqui
para frente.
Como bem salientou Frantz Fanon, os descendentes dos mercadores de escravos, dos
senhores de ontem, não têm, hoje, de assumir culpa pelas desumanidades provocadas por seus
antepassados. No entanto, têm eles a responsabilidade moral e política de combater o racismo,
as discriminações e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros, construir
relações raciais e sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto seres humanos e
cidadãos. Não fossem por estas razões, eles a teriam de assumir, pelo fato de usufruírem do muito
que o trabalho escravo possibilitou ao país.
Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e
negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para construção de
uma sociedade justa, igual, equânime.
Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreender reeducação
das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola. As formas de discriminação de
qualquer natureza não têm o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades
e discriminações correntes na sociedade perpassam por ali. Para que as instituições de ensino
desempenhem a contento o papel de educar, é necessário que se constituam em espaço democrático
de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas que visam a uma sociedade justa. A
escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e para emancipação dos
grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros culturais
diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos
avançados, indispensáveis para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos
e igualitários.
Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm que desfazer
mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, reestruturando
relações étnico-raciais e sociais, desalienando processos pedagógicos. Isto não pode ficar reduzido
a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de ser inferiorizados vivida pelos negros,
tampouco das baixas classificações que lhe são atribuídas nas escalas de desigualdades sociais,
econômicas, educativas e políticas.
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Diálogo com estudiosos que analisam, criticam estas realidades e fazem propostas, bem como
com grupos do Movimento Negro, presentes nas diferentes regiões e estados, assim como em
inúmeras cidades, são imprescindíveis para que se vençam discrepâncias entre o que se sabe e a
realidade, se compreendam concepções e ações, uns dos outros, se elabore projeto comum de
combate ao racismo e a discriminações.
Temos, pois, pedagogias de combate ao racismo e a discriminações por criar. É claro que há
experiências de professores e de algumas escolas, ainda isoladas, que muito vão ajudar.
Para empreender a construção dessas pedagogias, é fundamental que se desfaçam alguns
equívocos. Um deles diz respeito à preocupação de professores no sentido de designar ou não
seus alunos negros como negros ou como pretos, sem ofensas.
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que ser negro no Brasil não se limita às características
físicas. Trata-se, também, de uma escolha política. Por isso, o é quem assim se define. Em segundo
lugar, cabe lembrar que preto é um dos quesitos utilizados pelo IBGE para classificar, ao lado
dos outros – branco, pardo, indígena - a cor da população brasileira. Pesquisadores de diferentes
áreas, inclusive da educação, para fins de seus estudos, agregam dados relativos a pretos e pardos
sob a categoria negros, já que ambos reúnem, conforme alerta o Movimento Negro, aqueles que
reconhecem sua ascendência africana.
É importante tomar conhecimento da complexidade que envolve o processo deconstrução da
identidade negra em nosso país. Processo esse, marcado por uma sociedade que, para discriminar
os negros, utiliza-se tanto da desvalorização da cultura de matriz africana como dos aspectos físicos
herdados pelos descendentes de africanos. Nesse processo complexo, é possível, no Brasil, que
algumas pessoas de tez clara e traços físicos europeus, em virtude de o pai ou a mãe ser negro(a),
se designarem negros; que outros, com traços físicos africanos, se digam brancos. É preciso
lembrar que o termo negro começou a ser usado pelos senhores para designar pejorativamente
os escravizados e este sentido negativo da palavra se estende até hoje. Contudo, o Movimento
Negro ressignificou esse termo dando-lhe um sentido político e positivo. Lembremos os motes
muito utilizados no final dos anos 1970 e no decorrer dos anos 1980, 1990: Negro é lindo!
Negra, cor da raça brasileira! Negro que te quero negro! 100% Negro! Não deixe sua cor passar
em branco! Este último utilizado na campanha do censo de 1990.
Outro equívoco a enfrentar é a afirmação de que os negros se discriminam entre si e que são
racistas também. Esta constatação tem de ser analisada no quadro da ideologia do branqueamento
que divulga a idéia e o sentimento de que as pessoas brancas seriam mais humanas, teriam
inteligência superior e, por isso, teriam o direito de comandar e de dizer o que é bom para todos.
Cabe lembrar que, no pós-abolição, foram formuladas políticas que visavam ao branqueamento
da população pela eliminação simbólica e material da presença dos negros. Nesse sentido, é
possível que pessoas negras sejam influenciadas pela ideologia do branqueamento e, assim,
tendam a reproduzir o preconceito do qual são vítimas. O racismo imprime marcas negativas na
subjetividade dos negros e também na dos que os discriminam.
Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão racial se limita
ao Movimento Negro e a estudiosos do tema e não à escola. A escola, enquanto instituição
social responsável por assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão, deverá se
posicionar politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de discriminação. A luta
pela superação do racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de todo e qualquer educador,
independentemente do seu pertencimento étnico-racial, crença religiosa ou posição política. O
racismo, segundo o Artigo 5º da Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso se aplica a
todos os cidadãos e instituições, inclusive, à escola.
Outro equívoco a esclarecer é de que o racismo, o mito da democracia racial e a ideologia
do branqueamento só atingem os negros. Enquanto processos estruturantes e constituintes da
formação histórica e social brasileira, estes estão arraigados no imaginário social e atingem negros,
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brancos e outros grupos étnico-raciais. As formas, os níveis e os resultados desses processos
incidem de maneira diferente sobre os diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades nas
suas trajetórias de vida escolar e social. Por isso, a construção de estratégias educacionais que
visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independentemente do seu
pertencimento étnico-racial.
Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o objetivo de educação
das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo fortalecer entre os negros e despertar entre
os brancos a consciência negra. Entre os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança
para orgulharem-se da sua origem africana; para os brancos, poderão permitir que identifiquem
as influências, a contribuição, a participação e a importância da história e da cultura dos negros
no seu jeito de ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas, notadamente as negras. Também
farão parte de um processo de reconhecimento, por parte do Estado, da sociedade e da escola, da
dívida social que têm em relação ao segmento negro da população, possibilitando uma tomada
de posição explícita contra o racismo e a discriminação racial e a construção de ações afirmativas
nos diferentes níveis de ensino da educação brasileira.
Tais pedagogias precisam estar atentas para que todos, negros e não negros, além de ter acesso
a conhecimentos básicos tidos como fundamentais para a vida integrada à sociedade, exercício
profissional competente, recebam formação que os capacite para forjar novas relações étnicoraciais. Para tanto, há necessidade, como já vimos, de professores qualificados para o ensino das
diferentes áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e capazes de direcionar positivamente
as relações entre pessoas de diferentes pertencimento étnico-racial, no sentido do respeito e da
correção de posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a necessidade de se insistir e investir
para que os professores, além de sólida formação na área específica de atuação, recebam formação
que os capacite não só a compreender a importância das questões relacionadas à diversidade
étnico-racial, mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que
possam auxiliar a reeducá-las.
Até aqui apresentaram-se orientações que justificam e fundamentam as determinações de
caráter normativo que seguem.
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – Determinações
A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos
da Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive
na formação de professores. Com esta medida, reconhece-se que, além de garantir vagas para
negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e cultura de seu povo,
buscando reparar danos, que se repetem há cinco séculos, à sua identidade e a seus direitos. A
relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não
se restringe à população negra, ao contrário, dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez
que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e
pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática.
É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de
raiz européia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade
cultural, racial, social e econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto
dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições históricoculturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e européia.
É preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à Lei 9.394/1996 provoca bem mais do que
inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas,
procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos
da educação oferecida pelas escolas.
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A autonomia dos estabelecimentos de ensino para compor os projetos pedagógicos, no
cumprimento do exigido pelo Art. 26A da Lei 9394/1996, permite que se valham da colaboração
das comunidades a que a escola serve, do apoio direto ou indireto de estudiosos e do Movimento
Negro, com os quais estabelecerão canais de comunicação, encontrarão formas próprias de
incluir nas vivências promovidas pela escola, inclusive em conteúdos de disciplinas, as temáticas
em questão. Caberá, aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à coordenação pedagógica dos
estabelecimentos de ensino e aos professores, com base neste parecer, estabelecer conteúdos
de ensino, unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes
curriculares. Caberá, aos administradores dos sistemas de ensino e das mantenedoras prover as
escolas, seus professores e alunos de material bibliográfico e de outros materiais didáticos, além
de acompanhar os trabalhos desenvolvidos, a fim de evitar que questões tão complexas, muito
pouco tratadas, tanto na formação inicial como continuada de professores, sejam abordadas de
maneira resumida, incompleta, com erros.
Em outras palavras, aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuída responsabilidade
de acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de
seus descendentes para a construção da nação brasileira; de fiscalizar para que, no seu interior, os
alunos negros deixem de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas.
Sem dúvida, assumir estas responsabilidades implica compromisso com o entorno sociocultural
da escola, da comunidade onde esta se encontra e a que serve, compromisso com a formação
de cidadãos atuantes e democráticos, capazes de compreender as relações sociais e étnico-raciais
de que participam e ajudam a manter e/ou a reelaborar, capazes de decodificar palavras, fatos e
situações a partir de diferentes perspectivas, de desempenhar-se em áreas de competências que
lhes permitam continuar e aprofundar estudos em diferentes níveis de formação.
Precisa, o Brasil, país multi-étnico e pluricultural, de organizações escolares em que todos se
vejam incluídos, em que lhes seja garantido o direito de aprender e de ampliar conhecimentos,
sem ser obrigados a negar a si mesmos, ao grupo étnico/racial a que pertencem e a adotar
costumes, idéias e comportamentos que lhes são adversos. E estes, certamente, serão indicadores
da qualidade da educação que estará sendo oferecida pelos estabelecimentos de ensino de
diferentes níveis.
Para conduzir suas ações, os sistemas de ensino, os estabelecimentos e os professores terão
como referência, entre outros pertinentes às bases filosóficas e pedagógicas que assumem, os
princípios a seguir explicitados.
Consciência Política e Histórica da Diversidade
Este princípio deve conduzir:
• à igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos;
• à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnicoraciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em
conjunto constroem, na nação brasileira, sua história;
• ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afrobrasileira
na construção histórica e cultural brasileira;
• à superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas
e também as classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente
tratados;
• à desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar
conceitos, idéias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito
da democracia racial, que tanto mal fazem a negros e brancos;
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• à busca, da parte de pessoas, em particular de professores não familiarizados com a análise
das relações étnico-raciais e sociais com o estudo de história e cultura afrobrasileira e
africana, de informações e subsídios que lhes permitam formular concepções não baseadas
em preconceitos e construir ações respeitosas;
• ao diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade de
negociações, tendo em vista objetivos comuns; visando a uma sociedade justa.

Fortalecimento de Identidades e de Direitos
O princípio deve orientar para:
• o desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou
distorcida;
• o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação, contra
os negros e os povos indígenas;
• o esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal;
• o combate à privação e violação de direitos;
• a ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a
recriação das identidades, provocada por relações étnico-raciais;
• as excelentes condições de formação e de instrução que precisam ser oferecidas, nos diferentes
níveis e modalidades de ensino, em todos os estabelecimentos, inclusive os localizados nas
chamadas periferias urbanas e nas zonas rurais.

Ações Educativas de Combate ao Racismo e a Discriminações
O princípio encaminha para:
• a conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida dos
alunos e professores, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas
negras, brancas, mestiças, assim como as vinculadas às relações entre negros, indígenas e
brancos no conjunto da sociedade;
• a crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das
representações dos negros e de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como
providências para corrigi-las;
• condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo responsabilidade
por relações étnico-raciais positivas, enfrentando e superando discordâncias, conflitos,
contestações, valorizando os contrastes das diferenças;
• valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a dança, marcas da
cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura;
• educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando
a preservá-lo e a difundi-lo;
• o cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos
sociais, étnico-raciais na construção da nação brasileira, aos elos culturais e históricos entre
diferentes grupos étnico-raciais, às alianças sociais;
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• participação de grupos do Movimento Negro, e de grupos culturais negros, bem como da
comunidade em que se insere a escola, sob a coordenação dos professores, na elaboração de
projetos político-pedagógicos que contemplem a diversidade étnicoracial.
Estes princípios e seus desdobramentos mostram exigências de mudança de mentalidade, de
maneiras de pensar e agir dos indivíduos em particular, assim como das instituições e de suas
tradições culturais. É neste sentido que se fazem as seguintes determinações:
- O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, evitando-se distorções,
envolverá articulação entre passado, presente e futuro no âmbito de experiências, construções e
pensamentos produzidos em diferentes circunstâncias e realidades do povo negro. É um meio
privilegiado para a educação das relações étnico-raciais e tem por objetivos o reconhecimento
e valorização da identidade, história e cultura dos afrobrasileiros, garantia de seus direitos de
cidadãos, reconhecimento e igual valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das
indígenas, européias, asiáticas.
• O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana se fará por diferentes meios, em
atividades curriculares ou não, em que: - se explicitem, busquem compreender e interpretar,
na perspectiva de quem o formule, diferentes formas de expressão e de organização de
raciocínios e pensamentos de raiz da cultura africana; - promovam-se oportunidades de
diálogo em que se conheçam, se ponham em comunicação diferentes sistemas simbólicos
e estruturas conceituais, bem como se busquem formas de convivência respeitosa, além da
construção de projeto de sociedade em que todos se sintam encorajados a expor, defender sua
especificidade étnico-racial e a buscar garantias para que todos o façam; - sejam incentivadas
atividades em que pessoas – estudantes, professores, servidores, integrantes da comunidade
externa aos estabelecimentos de ensino – de diferentes culturas interatuem e se interpretem
reciprocamente, respeitando os valores, visões de mundo, raciocínios e pensamentos de cada
um.
• O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das relações étnicoraciais, tal como explicita o presente parecer, se desenvolverão no cotidiano das escolas, nos
diferentes níveis e modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas, particularmente,
Educação Artística, Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das demais, em atividades
curriculares ou não, trabalhos em salas de aula, nos laboratórios de ciências e de informática,
na utilização de sala de leitura, biblioteca, brinquedoteca, áreas de recreação, quadra de
esportes e outros ambientes escolares.
• O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e
organizações negras, incluindo a história dos quilombos, a começar pelo de Palmares, e de
remanescentes de quilombos, que têm contribuído para o desenvolvimento de comunidades,
bairros, localidades, municípios, regiões (exemplos: associações negras recreativas,
culturais, educativas, artísticas, de assistência, de pesquisa, irmandades religiosas, grupos do
Movimento Negro). Será dado destaque a acontecimentos e realizações próprios de cada
região e localidade.
• Datas significativas para cada região e localidade serão devidamente assinaladas. O 13 de
maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, será tratado como o dia de denúncia
das repercussões das políticas de eliminação física e simbólica da população afro-brasileira
no pós-abolição, e de divulgação dos significados da Lei áurea para os negros. No 20 de
novembro será celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, entendendo-se consciência
negra nos termos explicitados anteriormente neste parecer. Entre outras datas de significado
§ 2°, Art. 26A, Lei 9394/1996: Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,
em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
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histórico e político deverá ser assinalado o 21 de março, Dia Internacional de Luta pela
Eliminação da Discriminação Racial.
• Em História da África, tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria e
discriminações que atingem o continente, nos tópicos pertinentes se fará articuladamente
com a história dos afrodescendentes no Brasil e serão abordados temas relativos: - ao papel
dos anciãos e dos griots como guardiãos da memória histórica; - à história da ancestralidade
e religiosidade africana; - aos núbios e aos egípcios, como civilizações que contribuíram
decisivamente para o desenvolvimento da humanidade; - às civilizações e organizações políticas
pré-coloniais, como os reinos do Mali, do Congo e do Zimbabwe; - ao tráfico e à escravidão
do ponto de vista dos escravizados; - ao papel de europeus, de asiáticos e também de africanos
no tráfico; - à ocupação colonial na perspectiva dos africanos; - às lutas pela independência
política dos países africanos; - às ações em prol da união africana em nossos dias, bem como o
papel da União Africana, para tanto; - às relações entre as culturas e as histórias dos povos do
continente africano e os da diáspora; - à formação compulsória da diáspora, vida e existência
cultural e histórica dos africanos e seus descendentes fora da África; - à diversidade da diáspora,
hoje, nas Américas, Caribe, Europa, Ásia; - aos acordos políticos, econômicos, educacionais e
culturais entre África, Brasil e outros países da diáspora.
• O ensino de Cultura Afro-Brasileira destacará o jeito próprio de ser, viver e pensar
manifestado tanto no dia a dia, quanto em celebrações como congadas, moçambiques,
ensaios, maracatus, rodas de samba, entre outras.
• O ensino de Cultura Africana abrangerá: - as contribuições do Egito para a ciência e
filosofia ocidentais; - as universidades africanas Timbuktu, Gao, Djene que floresciam no
século XVI; - as tecnologias de agricultura, de beneficiamento de cultivos, de mineração e
de edificações trazidas pelos escravizados, bem como a produção científica, artística (artes
plásticas, literatura, música, dança, teatro) política, na atualidade .
• O ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira, se fará por diferentes meios, inclusive,
a realização de projetos de diferentes naturezas, no decorrer do ano letivo, com vistas à
divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em episódios
da história do Brasil, na construção econômica, social e cultural da nação, destacandose a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de
criação tecnológica e artística, de luta social (tais como: Zumbi, Luiza Nahim, Aleijadinho,
Padre Maurício, Luiz Gama, Cruz e Souza, João Cândido, André Rebouças, Teodoro
Sampaio, José Correia Leite, Solano Trindade, Antonieta de Barros, Edison Carneiro, Lélia
Gonzáles, Beatriz Nascimento, Milton Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias
do Nascimento, Henrique Antunes Cunha, Tereza Santos, Emmanuel Araújo, Cuti, Alzira
Rufino, Inaicyra Falcão dos Santos, entre outros).
• O ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios, inclusive a realização de
projetos de diferente natureza, no decorrer do ano letivo, com vistas à divulgação e estudo
da participação dos africanos e de seus descendentes na diáspora, em episódios da história
mundial, na construção econômica, social e cultural das nações do continente africano e
da diáspora, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de
atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social (entre outros: rainha
Nzinga, Toussaint-L’Ouverture, Martin Luther King, Malcom X, Marcus Garvey, Aimé
Cesaire, Léopold Senghor, Mariama Bâ, Amílcar Cabral, Cheik Anta Diop, Steve Biko,
Nelson Mandela, Aminata Traoré, Christiane Taubira).
Para tanto, os sistemas de ensino e os estabelecimentos de Educação Básica, nos níveis de
Educação Infantil, Educação Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos,
Educação Superior, precisarão providenciar:
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• Registro da história não contada dos negros brasileiros, tais como em remanescentes de
quilombos, comunidades e territórios negros urbanos e rurais.
• Apoio sistemático aos professores para elaboração de planos, projetos, seleção de conteúdos e
métodos de ensino, cujo foco seja História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Educação
das Relações Étnico-Raciais.
• Mapeamento e divulgação de experiências pedagógicas de escolas, estabelecimentos de
ensino superior, secretarias de educação, assim como levantamento das principais dúvidas
e dificuldades dos professores em relação ao trabalho com a questão racial na escola e
encaminhamento de medidas para resolvê-las, feitos pela administração dos sistemas de
ensino e por Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros.
• Articulação entre os sistemas de ensino, estabelecimentos de ensino superior, centros de
pesquisa, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, escolas, comunidade e movimentos sociais,
visando à formação de professores para a diversidade étnico-racial.
• Instalação, nos diferentes sistemas de ensino, de grupo de trabalho para discutir e coordenar
planejamento e execução da formação de professores para atender ao disposto neste parecer
quanto à Educação das Relações Étnico-Raciais e ao determinado nos Art. 26 e 26A da Lei
9394/1996, com o apoio do Sistema Nacional de Formação Continuada e Certificação de
Professores do MEC.
• Introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais da educação:
de análises das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos e de suas bases teóricas, tais
como racismo, discriminações, intolerância, preconceito, estereótipo, raça, etnia, cultura,
classe social, diversidade, diferença, multiculturalismo; de práticas pedagógicas, de materiais
e de textos didáticos, na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais e do ensino e
aprendizagem da História e cultura dos Afro-brasileiros e dos Africanos.
• Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz curricular, tanto
dos cursos de licenciatura para Educação Infantil, os anos iniciais e finais da Educação
Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, como de processos de
formação continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino Superior.
• Inclusão, respeitada a autonomia dos estabelecimentos do Ensino Superior, nos conteúdos
de disciplinas e em atividades curriculares dos cursos que ministra, de Educação das Relações
Étnico-Raciais, de conhecimentos de matriz africana e/ou que dizem respeito à população
negra. Por exemplo: em Medicina, entre outras questões, estudo da anemia falciforme, da
problemática da pressão alta; em Matemática, contribuições de raiz africana, identificadas
e descritas pela Etno-Matemática; em Filosofia, estudo da filosofia tradicional africana e de
contribuições de filósofos africanos e afrodescendentes da atualidade.
• Inclusão de bibliografia relativa à história e cultura afro-brasileira e africana às relações
étnico-raciais, aos problemas desencadeados pelo racismo e por outras discriminações, à
pedagogia anti-racista nos programas de concursos públicos para admissão de professores.
• Inclusão, em documentos normativos e de planejamento dos estabelecimentos de ensino de
todos os níveis - estatutos, regimentos, planos pedagógicos, planos de ensino - de objetivos
explícitos, assim como de procedimentos para sua consecução, visando ao combate do
racismo, das discriminações, e ao reconhecimento, valorização e ao respeito das histórias e
culturas afro-brasileira e africana.
• Previsão, nos fins, responsabilidades e tarefas dos conselhos escolares e de outros órgãos
colegiados, do exame e encaminhamento de solução para situações de racismo e de discriminações,
buscando-se criar situações educativas em que as vítimas recebam apoio requerido para superar
o sofrimento e os agressores, orientação para que compreendam a dimensão do que praticaram
e ambos, educação para o reconhecimento, valorização e respeito mútuos.
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• Inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnico-raciais, em cartazes
e outras ilustrações sobre qualquer tema abordado na escola, a não ser quando tratar de
manifestações culturais próprias, ainda que não exclusivas, de um determinado grupo
étnico-racial.
• Organização de centros de documentação, bibliotecas, midiotecas, museus, exposições em
que se divulguem valores, pensamentos, jeitos de ser e viver dos diferentes grupos étnicoraciais brasileiros, particularmentedos afrodescendentes.
• Identificação, com o apoio dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, de fontes de
conhecimentos de origem africana, a fim de selecionarem-se conteúdos e procedimentos de
ensino e de aprendizagens;
• Incentivo, pelos sistemas de ensino, a pesquisas sobre processos educativos orientados por
valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros e indígenas, com o objetivo de
ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira.
• Identificação, coleta, compilação de informações sobre a população negra, com vistas à
formulação de políticas públicas de Estado, comunitárias e institucionais.
• Edição de livros e de materiais didáticos, para diferentes níveis e modalidades de ensino, que
atendam ao disposto neste parecer, em cumprimento ao disposto no Art. 26A da LDB, e,
para tanto, abordem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial da nação brasileira,
corrijam distorções e equívocos em obras já publicadas sobre a história, a cultura, a
identidade dos afrodescendentes, sob o incentivo e supervisão dos programas de difusão de
livros educacionais do MEC – Programa Nacional do Livro Didático e Programa Nacional
de Bibliotecas Escolares (PNBE).
• Divulgação, pelos sistemas de ensino e mantenedoras, com o apoio dos Núcleos de Estudos
Afro-Brasileiros, de uma bibliografia afro-brasileira e de outros materiais como mapas da
diáspora, da África, de quilombos brasileiros, fotografias de territórios negros urbanos e
rurais, reprodução de obras de arte afro-brasileira e africana a serem distribuídos nas escolas
da rede, com vistas à formação de professores e alunos para o combate à discriminação e
ao racismo.
• Oferta de Educação Fundamental em áreas de remanescentes de quilombos, contando
as escolas com professores e pessoal administrativo que se disponham a conhecer física e
culturalmente, a comunidade e a formar-se para trabalhar com suas especificidades.
• Garantia, pelos sistemas de ensino e entidades mantenedoras, de condições humanas, materiais
e financeiras para execução de projetos com o objetivo de Educação das Relações Étnicoraciais e estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, assim como organização de
serviços e atividades que controlem, avaliem e redimensionem sua consecução, que exerçam
fiscalização das políticas adotadas e providenciem correção de distorções.
• Realização, pelos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, de atividades periódicas, com
a participação das redes das escolas públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação
dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagem de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais; assim como comunicação detalhada
dos resultados obtidos ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da
Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação, e aos respectivos conselhos Estaduais e
Municipais de Educação, para que encaminhem providências, quando for o caso.
• Adequação dos mecanismos de avaliação das condições de funcionamento dos estabelecimentos
de ensino, tanto da educação básica quanto superior, ao disposto neste Parecer; inclusive
com a inclusão nos formulários, preenchidos pelas comissões de avaliação, nos itens relativos
a currículo, atendimento aos alunos, projeto pedagógico, plano institucional, de quesitos
que contemplem as orientações e exigências aqui formuladas.
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• Disponibilização deste parecer, na sua íntegra, para os professores de todos os níveis de
ensino, responsáveis pelo ensino de diferentes disciplinas e atividades educacionais, assim
como para outros profissionais interessados a fim de que possam estudar, interpretar as
orientações, enriquecer, executar as determinações aqui feitas e avaliar seu próprio trabalho
e resultados obtidos por seus alunos, considerando princípios e critérios apontados.
Obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras, Educação das
Relações Étnico-Raciais e os Conselhos de Educação
Diretrizes são dimensões normativas, reguladoras de caminhos, embora não fechadas a que
historicamente possam, a partir das determinações iniciais, tomar novos rumos. Diretrizes não
visam a desencadear ações uniformes, todavia, objetivam oferecer referências e critérios para que
se implantem ações, as avaliem e reformulem no que e quando necessário.
Estas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, na medida em que procedem de ditames
constitucionais e de marcos legais nacionais, na medida em que se referem ao resgate de uma
comunidade que povoou e construiu a nação brasileira, atingem o âmago do pacto federativo. Nessa
medida, cabe aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aclimatar
tais diretrizes, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos, a seus respectivos
sistemas, dando ênfase à importância de os planejamentos valorizarem, sem omitir outras regiões, a
participação dos afrodescendentes, do período escravista aos nossos dias, na sociedade, economia,
política, cultura da região e da localidade; definindo medidas urgentes para formação de professores;
incentivando o desenvolvimento de pesquisas bem como envolvimento comunitário.
A esses órgãos normativos cabe, pois, a tarefa de adequar o proposto neste parecer à realidade
de cada sistema de ensino. E, a partir daí, deverá ser competência dos órgãos executores administrações de cada sistema de ensino, das escolas - definir estratégias que, quando postas em
ação, viabilizarão o cumprimento efetivo da Lei de Diretrizes e Bases que estabelece a formação
básica comum, o respeito aos valores culturais, como princípios constitucionais da educação
tanto quanto da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1), garantindo-se a promoção do
bem de todos, sem preconceitos (inciso IV do Art. 3) a prevalência dos direitos humanos (inciso
II do art. 4°) e repúdio ao racismo (inciso VIII do art. 4°).
Cumprir a Lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas do professor em sala de aula.
Exige-se, assim, um comprometimento solidário dos vários elos do sistema de ensino brasileiro,
tendo-se como ponto de partida o presente parecer, que junto com outras diretrizes e pareceres
e resoluções, têm o papel articulador e coordenador da organização da educação nacional.
II – Voto da Comissão
Face ao exposto e diante de direitos desrespeitados, tais como:
• o de não sofrer discriminações por ser descendente de africanos;
• o de ter reconhecida a decisiva participação de seus antepassados e da sua própria na
construção da nação brasileira;
• o de ter reconhecida sua cultura nas diferentes matrizes de raiz africana;
- diante da exclusão secular da população negra dos bancos escolares, notadamente em nossos
dias, no ensino superior;
- diante da necessidade de crianças, jovens e adultos estudantes sentirem-se contemplados
e respeitados, em suas peculiaridades, inclusive as étnico-raciais, nos programas e projetos
educacionais;
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- diante da importância de reeducação das relações étnico/raciais no Brasil;
- diante da ignorância que diferentes grupos étnico-raciais têm uns dos outros, bem como da
necessidade de superar esta ignorância para que se construa uma sociedade democrática;
- diante, também, da violência explícita ou simbólica, gerada por toda sorte de racismos e
discriminações, que sofrem os negros descendentes de africanos;
- diante de humilhações e ultrajes sofridos por estudantes negros, em todos os níveis de
ensino, em conseqüência de posturas, atitudes, textos e materiais de ensino com conteúdos
racistas;
- diante de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em convenções, entre outro
os da Convenção da UNESCO, de 1960, relativo ao combate ao racismo em todas as formas de
ensino, bem como os da Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Discriminações Correlatas, 2001;
- diante da Constituição Federal de 1988, em seu Art. 3º, inciso IV, que garante a promoção
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação; do inciso 42 do Artigo 5º que trata da prática do racismo como crime inafiançável
e imprescritível; do § 1º do Art. 215 que trata da proteção das manifestações culturais;
- diante do Decreto 1.904/1996, relativo ao Programa Nacional de Direitos Humanas que
assegura a presença histórica das lutas dos negros na constituição do país;
- diante do Decreto 4.228, de 13 de maio de 2002, que institui, no âmbito da Administração
Pública Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas;
- diante das Leis 7.716/1999, 8.081/1990 e 9.459/1997 que regulam os crimes resultantes
de preconceito de raça e de cor e estabelecem as penas aplicáveis aos atos discriminatórios e
preconceituosos, entre outros, de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional;
• diante do inciso I da Lei 9.394/1996, relativo ao respeito à igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola; diante dos Arts 26, 26 A e 79 B da Lei 9.394/1996, estes
últimos introduzidos por força da Lei 10.639/2003, proponho ao Conselho Pleno:
a) instituir as Diretrizes explicitadas neste parecer e no projeto de Resolução em anexo, para
serem executadas pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis e modalidades, cabendo
aos sistemas de ensino, no âmbito de sua jurisdição, orientá-los, promover a formação dos
professores para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e para Educação das
Relações Ético-Raciais, assim como supervisionar o cumprimento das diretrizes;
b) recomendar que este Parecer seja amplamente divulgado, ficando disponível no site do
Conselho Nacional de Educação, para consulta dos professores e de outros interessados.
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Brasília-DF, 10 de março de 2004.
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva – Relatora
Carlos Roberto Jamil Cury / Francisca Novantino Pinto de Ângelo / Marília Ancona-Lopez
III – Decisão do Conselho Pleno
O Conselho Pleno aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, 10 em março de 2004.
Conselheiro José Carlos Almeida da Silva – Presidente

MARCOS LEGAIS

PARECERES DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB)

MARCOS LEGAIS

Parecer CNE/CEB nº 3, aprovado em 12 de março de 1997
Ministério da Educação e do Desporto – Conselho Nacional de Educação
INTERESSADO/MANTENEDORA: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica/DF
ASSUNTO: Parecer sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais.
RELATORES: Edla de Araújo Lira Soares, Fábio Luiz Marinho Aidar, Hermengarda Alves Ludke, Regina
Alcantara de Assis
PROCESSO Nº: 23001.000102/97-16
PARECER Nº:
CEB 3/1997

CÂMARA OU COMISSÃO:
Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
12/3/1997

PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – Relatório:
Em 10 de setembro de 1996, o Senhor Ministro de Estado da Educação e do Desporto, Prof.
Paulo Renato Souza, endereçou ofício ao Conselho Nacional de Educação (CNE), solicitando
a apreciação do Colegiado sobre o documento denominado Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) - versão agosto 1996.- Esse conjunto, de mais de mil páginas, apresentado a partir de
um Documento Introdutório, contém orientações e sugestões pare o ensino fundamental em
dois ciclos equivalentes às quatro primeiras séries, nas áreas de: Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, assim como nos chamados Temas Transversais - Convívio Social e Ética, Meio Ambiente,
Saúde, Orientação Sexual. Por se tratar de questão de suma importância e de abrangência
nacional, convém historiar sumariamente a origem e a evolução dos PCN.
No final de 1995, antes da constituição do CNE, a Secretaria de Educação Fundamental
(SEF) havia divulgado, pare todo o Pais, a primeira versão dos PCN elaborada por equipes
especialmente contratadas pela SEF/MEC compostas por professores com exercício no ensino
fundamental, contando com a assessoria de professores especialistas. Essa primeira versão foi
enviada a cerca de 400 consultores: professores universitários de todo o Pais, especialistas das
diferentes áreas e representantes das principais associações cientificas ligadas à educação. Foi
solicitado a cada consultor e a cada entidade um parecer a respeito do documento em geral ou
da parte referente à sue especialidade.
Ao propor e desencadear um processo de formulação de objetivos, metas, estratégias e
metodologias pare o ensino fundamental o MEC estava, por certo, procurando responder a
uma exigência premente de melhoria desse nível de ensino, cuja importância é inquestionável. A
natureza da proposição do MEC provocou, em todo o país, um debate muito produtivo sobre
a questão curricular. Disso resultou uma série de reuniões e publicações de dezenas de artigos
sobre o assunto.
Talvez estejamos vivendo um dos períodos de major intensidade de debates sobre temas
educacionais dos últimos tempos, com a participação altamente interessada de professores de
vários níveis de ensino, assim como das associações que os representam.
O próprio MEC, através de sues Delegacias Estaduais, promoveu nos estados da federação
reuniões com professores, com a finalidade de dar conhecimento e provocar o debate sobre os
PCN.
Não obstante a constatação de uma reação de grande interesse por parte da comunidade
educacional, é preciso distinguir importantes nuances no interior dessa reação. Uma das principais
reserves constatadas se refere ao processo inicial de elaboração dos PCN, centrado nas mãos de
determinadas equipes sem a colaboração de grupos de especialistas e pesquisadores dedicados
há muito tempo aos estudos específicos sobre currículo. Há que se observar entretanto que, se
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a própria orientação geral do processo teve no MEC seu centro emissor, este em fase posterior
submeteu o resultado à contribuição de uma rede muito mais ampla de especialistas, pela via
de pareceres. Até agora, foram apresentados cerca de 700 pareceres, com muitas sugestões
incorporadas nas sucessivas versões dos PCN. Outra reserve observada foi a ausência de uma
consulta prévia ao público alvo, representado principalmente pelos professores do ensino
fundamental, embora a equipe inicial de elaboração tivesse sido formada, basicamente, por
professores deste mesmo nível de ensino.
O CNE começou a acompanhar o movimento em torno dos PCN muito antes de ser
oficialmente convidado a fazê-lo, pelo Senhor Ministro da Educação e do Desporto, em
10/09/96. Logo ao iniciar sues atividades, em março de 1996, os Conselheiros que compõem
a Câmara de Educação Básica (CEB) tornaram conhecimento do trabalho que estava sendo
realizado pela SEF. De fato, alguns dos Conselheiros já tinham recebido o conjunto de PCN e
tinham sido convidados a emitir parecer sobre os mesmos na qualidade de consultores.
Desde o inicio dos trabalhos na Câmara, havia a consciência da responsabilidade sobre o
assunto, de modo especial porque os PCN constituem tema sobre o qual o CNE exerce função
de assessoria, de acordo com o artigo 9° da Lei 9.131/95 e com a atuai Lei de Diretrizes é
Bases da Educação Nacional (LDB). Esse tema não se confunde com a definição de diretrizes
curriculares e de conteúdos mínimos pare o ensino fundamental, nos termos dos artigos 9°,
parágrafo 1 ° e 26 da LDB.
Enquanto o debate em torno dos PCN corria por todo o pais, especialmente dentro do
ambiente universitário, no interior da CEB prosseguiam os estudos individuais e as discussões
coletivas a seu respeito. Os Conselheiros preocuparam-se também em levar o assunto pare
discussão n as respectivas instituições de trabalho, buscando a palavra qualificada de especialistas
em cada uma das áreas contempladas pela versão dos PCN de agosto de 1996.
Constatou-se a necessidade de ouvir a opinião de professores dos diferentes níveis de ensino,
em especial os do ensino fundamental, pois a primeira etapa da proposta dos PCN corresponde a
esse nível. Buscava-se, assim, abrir um canal que permitisse uma major proximidade entre o CNE
e os professores, em cada uma das cinco grandes regiões do Pais.
Realizaram-se, então, seminários regionais, em Recife pare a região nordeste, em Cuiabá pare
a centro-oeste , em São Paulo pare a sudeste e em Belém pare a região norte. Na região sul haviam
sido realizadas, à época, várias reuniões promovidas pelo MEC e pela SEE pare o mesmo fim, o
que levou à suspensão, ali, do seminário regional. Os quatro seminários foram organizados sob
a coordenação do CNE e contaram com a colaboração dos Conselhos Estaduais e Municipais de
Educação, das Secretarias de Educação dos Estados e Municípios sedes dos eventos. Contaram
também com a participação de universidades, associações cientificas e culturais e entidades
representativas de profissionais da educação. Ainda que por meio de soluções locais diferentes,
os seminários proporcionaram oportunidades pare manifestações de idéias, sugestões e criticas.
Todos os que participaram desses seminários regionais constataram a riqueza das discussões,
criticas e sugestões produzidas. Alguns resultados desses encontros acham-se em via de publicação
na revista Documenta, veiculo oficial de divulgação do CNE. Para a CEB, interessada em conhecer
diretamente o pensamento dos principais envolvidos com uma possível aplicação dos PCN, ou
seja, os professores do ensino fundamental, as informações recolhidas foram preciosas.
Deixaram bastante claro o interesse que cerca a discussão sobre currículo, como aliás sobre
qualquer tema ligado ao trabalho do professor e da escola. Constatou-se, igualmente, entre os
professores, uma viva satisfação com o interesse demonstrado pelo MEC sobre as questões do
ensino fundamental. Alguns professores chegaram a afirmar que, com os PCN, finalmente surgiu
uma nova iniciativa voltada para problemas próprios do trabalho nas escolas e suas soluções
a partir de sugestões trazidas pela discussão teórica recente no campo educacional. Houve,
entretanto, dúvidas sobre a viabilidade de aplicação das soluções sugeridas, umas questionando
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a exigüidade dos prazos para discussão e outras decorrentes da falta de preparação adequada
dos próprios docentes, ou pela falta de condições de trabalho e de assistência pedagógica sofrida
pelas escolas da rede pública. A solução destas questões depende de uma política nacional de
valorização e de formação inicial e continuada do professor.
Parte dos documentos obtidos nos seminários regionais foi encaminhada à SEF, exercendo,
assim, a CEB, sua função de assessoria ao MEC e contribuindo para o aprimoramento da proposta
dos PCN. A par disso, a Câmara continuou refletindo sobre os PCN, à luz das discussões havidas
nos seminários, bem como de análises e contribuições individuais dos conselheiros. Com esse
trabalho, a Câmara alcançou um nível de entendimento sobre o significado, os propósitos e
o alcance dos PCN, atingindo uma compreensão adequada sobre o seu papel a respeito desta
matéria.
O documento enviado pelo Senhor Ministro da Educação e do Desporto ao CNE é fruto de
importante programa do governo na busca de soluções para os problemas que afligem o ensino
fundamental, base para qualquer política educacional de âmbito nacional e de longo prazo.
Sua proposição causou grande impacto na comunidade educacional brasileira, estimulando um
debate muito produtivo, não apenas sobre questões curriculares, mas sobre todas as questões
que dificultam a vida das escolas.
II - Voto do Relator
Após análise do documento e das reações por ele provocadas na comunidade educacional,
conclui-se:
1. Os PCN apresentam princípios educativos e uma proposta de articulação entre
objetivos, conteúdos, orientações didáticas e critérios de avaliação, buscando contribuir pare o
aperfeiçoamento da prática pedagógica, sem criar novas disciplines ou se revestir de caráter de
obrigatoriedade.
2. Os PCN, como referencial nacional, apontam pare um horizonte de aperfeiçoamento
da qualidade no ensino fundamental, e sue aplicação pressupõe o “pluralismo de idéias e de
concepções pedagógicas” e a gestão curricular autônoma, tanto das Secretarias Estaduais e
Municipais, quanto das escolas, respeitando, desta forma, a estrutura federativa do Pais. Ao
serem utilizados, deverão estimular o desenvolvimento do projeto educativo de cada escola e
envolver a atuação dos professores e equipes pedagógicas das Secretarias de Educação e das
unidades escolares, não apenas na discussão e redefinição curricular, como também incorporando
as experiências diferenciadas da população em respeito à pluralidade cultural brasileira.
3. Os PCN resultam de uma ação legitima, de competência privativa do MEC e se constituem,
em uma proposição pedagógica, sem caráter obrigatório, que visa à melhoria da qualidade do
ensino fundamental e o desenvolvimento profissional do professor. É nesta perspective que
devem ser apresentados às Secretarias Estaduais, Municipais e às Escolas.
4. Os PCN não dispensam a necessidade de formulação de diretrizes curriculares nacionais, que
deverão fundamentar a fixação de conteúdos mínimos e a base nacional comum dos currículos,
em caráter obrigatório pare todo o território nacional, nos termos do artigo 26 da Lei 9.394/96
(LDB).
Tendo em vista os dispositivos constitucionais e legais pertinentes, a CEB exercitará a sue
função deliberativa, formulando as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Ainda no exercício
de sue competência, ao MEC caberá a avaliação permanente e a revisão periódica dos PCN.
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É nosso o voto.
Brasília-DF, em 12 de março de 1997.
Conselheiros Relatores
Edla de Araújo Lira Soares
Fábio Luiz Marinho Aidar
Hermengarda Alves Ludke
Regina Alcantara de Assis

III - DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica acompanha o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 12 de março de 1997.
(aa) Carlos Roberto Jamil Cury - Presidente
Hermengarda Alves Ludke - Vice-Presidente
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Parecer CNE/CEB nº 5, de 7 de maio de 1997
INTERESSADO/MANTENEDORA: Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação

UF: DF

ASSUNTO: Proposta de Regulamentação da Lei 9.394/96
RELATOR: Ulysses de Oliveira Panisset
PARECER Nº:
CEB 5/97

CÂMARA OU COMISSÃO:
Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
7/5/97

I - Relatório
• Histórico
1. Introdução
Promulgada a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional”, em obediência ao disposto no artigo 22, inciso XXIV, da Constituição
da República Federativa do Brasil, o referido diploma legal, além de manter as competências
fixadas na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, que criou o Conselho Nacional de
Educação e lhe atribuiu competências, ampliou-lhe as responsabilidades, no artigo 9º, § 1º,
ao determinar que, na estrutura educacional da União, houvesse “um Conselho Nacional de
Educação, com funções normativas e de supervisão”. Em outro dispositivo, no artigo 90, a
mesma lei estabeleceu, verbis:
“Art. 90 - As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se instituiu
nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Federal de Educação ou, mediante delegação deste, pelos
órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária”.
É normal o surgimento de dúvidas, quando da ocorrência de alterações tão significativas quanto
as geradas com a implantação do novo regime, ora instituído. Aliás, muitas destas previsíveis
dúvidas já estão chegando a este colegiado, a partir dos Conselhos Estaduais de Educação (órgãos
normativos das diversas unidades da Federação), universidades, instituições isoladas de ensino,
Secretarias de Estado da Educação, Secretarias e Conselhos Municipais de Educação.
Desde janeiro último, esta Câmara de Educação optou por estabelecer agenda de trabalho
delimitando objetivos que deveriam balizar os estudos da nova LDB. Foi decidida, então, a
constituição interna de quatro grupos de estudo, cada um formado por três Conselheiros, para
estudar e propor linhas de interpretação e regulamentação da Lei, visando à orientação dos
sistemas de ensino. Cada grupo teve a tarefa da análise de partes específicas, além da reflexão
comum sobre os dispositivos mais abrangentes da lei. Entretanto, mesmo considerando o
estabelecimento de tal esquema de trabalho, foi sentida a necessidade de um pronunciamento
imediato, capaz de dirimir desde logo algumas indagações mais prementes, principalmente no
tocante à pronta aplicabilidade de determinadas inovações contidas no instrumento legal em
exame. Foi assim que se deu a aprovação do Parecer nº 01, de 26 de fevereiro de 1997, sobre a
vigência de regimentos escolares, idades limites para exames supletivos, sistemas municipais de
ensino, dias letivos e carga horária anual, recuperação e educação a distância.
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Depois do pronunciamento acima citado, foi sentida a conveniência de nova manifestação da
Câmara de Educação Básica do CNE, que se ocupasse de uma orientação mais ampla dos sistemas
e mesmo das instituições de ensino interessadas, a respeito de dispositivos sobre os quais ainda
pudesse estar pairando alguma dúvida. Foi quando o relator recebeu, do ilustre presidente da
CEB, Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, a incumbência de elaborar a minuta de ume estudo
a ser debatido pelos nobres membros do colegiado. É o que significa esta proposta que, se julgada
adequada, se constituirá em parecer interpretativo da Lei no que se refere à educação básica.
2. Sobre a Organização da Educação Nacional (Artigos 8º a 20)
Verifica-se, como saudável inovação, na Lei nº 9.394, a possibilidade de instituição dos sistemas
municipais de educação, com competência e delimitação de área de abrangência, bem como
disposição que veda sua atuação em níveis mais elevados, antes que os inferiores tenham sido
amplamente atendidos. A tônica é de descentralização, com responsabilidades bem definidas. A
lei deixa claro, portanto, que nenhum sistema municipal poderá oferecer outras etapas de ensino
sem que tenha oferecido, antes, “educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridades
o ensino fundamental e de substantiva ampliação da educação infantil. O artigo 11, inciso V,
além de enfatizar a responsabilidade dos municípios nas etapas mencionadas (educação infantil
e ensino fundamental), ainda define, sem sombra de dúvida, que mesmo depois de atendidas
plenamente as referidas etapas, a eventual atuação nas seguintes (ensino médio e superior), só será
admitida com “recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à
manutenção e desenvolvimento do ensino”. Deste modo, a atuação acima do ensino fundamental,
ainda quando atendidas, neste, todas as necessidades, e mais as da educação infantil, só será
admitida com recursos acima dos 25% de responsabilidade de cada município”. Pela Emenda
Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, durante dez anos, nos termos do artigo 60
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias e, a partir de 01 de janeiro de 1997, de
acordo com a Lei nº 9.424, de dezembro de 1996, os Estados e os Municípios deverão aplicar
no mínimo sessenta por cento de seus recursos vinculados na manutenção do ensino fundamental
público. Os municípios que, atualmente, estiverem oferecendo ensino médio ou superior não
estarão obrigados a deixar de fazê-lo, em razão de possível não atendimento pleno da demanda
de educação infantil ou de ensino fundamental, desde que as despesas correspondentes sejam
orçadas e efetivadas com recursos acima dos vinculados constitucionalmente à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino prioritário do sistema.
A lei estabelece dois níveis na educação escolar: o da educação básica, constituída de educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o da educação superior. Educação infantil, sem
maior atenção nas “diretrizes e bases” anteriores, passa a merece enfoque especial: integra a
educação básica, deve observar normas próprias e se constituir em compromisso dos sistemas
municipais, ao lado do ensino fundamental, sendo facultativo para os Estados. A distribuição de
competências dos sistemas de ensino nas etapas mencionadas está suficientemente clara e não
aparece, portanto, demandar maiores esclarecimentos.
A disposição que permite aos municípios se organizarem em sistemas de ensino, imediatamente,
também lhes assegura o direito à opção de permanecerem vinculados aos respectivos sistemas
estaduais. Entretanto, mesmo na hipótese da organização autorizada na lei, haverá de decorrer
prazo indispensável à formulação das leis municipais correspondentes, incluídas alterações da lei
orgânica, quando for o caso. Os municípios também poderão se constituir em sistema único,
congregando-os com o Estado respectivo. Contudo é preciso lembrar que as atuais vinculações
aos correspondentes sistemas estaduais de ensino deverão ser mantidas, até que a completa
organização, segundo a abertura presente na lei, tenha ocorrido na jurisdição de cada um deles
e até que a decisão do município tenha sido comunicada ao respectivo Conselho Estadual de
Educação. Dentro de sua liberdade para “organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
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dos seus sistemas de ensino”, os municípios observarão as “políticas e planos educacionais da
União e dos Estados” respectivos (artigo 11, inciso I”).
3. Sobre a Educação Básica
3.1 - Disposições Gerais (Artigos 22 a 28)
Na lei, todo o Capítulo III do Título V se ocupa da educação básica, começando pelas
“Disposições Gerais”, comuns aos ensinos fundamental e médio. A opção permitida às escolas, de
se organizarem em séries anuais ou períodos semestrais, como também em ciclos, por alternância
de períodos de estudos, por grupos não-seriados, e até por formas diversas das listadas na lei
(artigo 23), significa uma ampla e inovadora abertura assegurada às instituições de ensino, desde
que observadas as normas curriculares e os demais dispositivos da legislação. Aliás, essa abertura
se amplia com a autoridade deferida às escolas, que poderão reclassificar alunos, ao recebê-los por
transferência de outros estabelecimentos situados no território nacional e mesmo os provenientes
do exterior. Trata-se, entre outras, de mais uma atribuição delegada às instituições de ensino para
o exercício responsável de suas competências, devendo constar, fundamentadamente, de sua
proposta pedagógica e ser explicitada nos respectivos regimentos.
A organização em séries anuais ou períodos semestrais já é familiar aos nossos sistemas de
ensino e às escolas.
A flexibilidade é um dos principais mecanismos da Lei. Fundada no princípio da autonomia
escolar, favorece a inserção da população nos programas de escolarização básica. Exige
regulamentação dos sistemas para assegurar a qualidade do ensino.
Sobre calendários escolares, é mantido o que já se permitia na lei anterior. Em outras palavras,
é admitido o planejamento das atividades letivas em períodos que independem do ano civil,
recomendado, sempre que possível, o atendimento das conveniências de ordem climática,
econômica ou outras que justifiquem a medida, sem redução da carga de 800 horas anuais. Este
dispositivo deverá beneficiar, de modo especial, o ensino ministrado na zona rural.
Inovação importante aumentou o ano letivo para 200 dias de trabalho efetivo, excluído o
tempo reservado aos exames finais, quando previstos no calendário escolar. É um avanço que
retira o Brasil da situação de país onde o ano escolar era dos menores. Também é novo o aumento
da carga horária mínima para 800 horas anuais. É de se ressaltar que o dispositivo legal ( art. 24,
inciso I) se refere as horas e não horas-aula a serem cumpridas nos ensinos fundamental e médio.
Certamente, serão levantadas dúvidas quanto à correta interpretação dos dispositivos que tratam
desta questão.
O artigo 12, inciso III da LDB e o artigo 13, inciso V falam em horas-aula programadas
e que deverão ser rigorosamente cumpridas pela escola e pelo professor. Já o artigo 24, inciso
I obriga a 800 horas por ano e o inciso V do mesmo artigo fala em horas letivas. O artigo 34
exige o mínimo de quatro horas diárias, no ensino fundamental. Ora, como ensinam os doutos
sobre a interpretação das leis, nenhuma palavra ou expressão existe na forma legal sem uma
razão específica. Deste modo, pode ser entendido que quando o texto se refere a hora, pura e
simplesmente, trata do período de 60 minutos.
Portanto, quando obriga ao mínimo de “oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de
duzentos dias de efetivo trabalho escolar”, a lei está se referindo a 800 horas de 60 minutos ou
seja, um total anual de 48.000 minutos. Quando, observado o mesmo raciocínio, dispõe que a
“jornada escolar no ensino fundamental é de 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula”, está
explicando que se trata de 240 minutos diários, no mínimo, ressalvada a situação dos cursos
noturnos e outras formas mencionadas no artigo 34, § 2º, quando é admitida carga horária
menor, desde que cumpridas as 800 horas anuais.
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Ao mencionar a obrigatoriedade da ministração das horas-aula, a lei está exigindo (artigos
12, incisos III e 13, inciso V) que o estabelecimento e o professor ministrem as horas-aula
programadas, independente da duração atribuída a cada uma. Até porque, a duração de
cada modulo-aula será definido pelo estabelecimento de ensino, dentro da liberdade que lhe
é atribuída, de acordo com as conveniências de ordem metodológica ou pedagógica a serem
consideradas. O indispensável é que esses módulos, somados, totalizem oitocentas horas, no
mínimo, e sejam ministrados em pelo menos duzentos dias letivos. As atividades escolares se
realizam na tradicional sala de aula, do mesmo modo que em outros locais adequados a trabalhos
teóricos e práticos, a leituras, pesquisas ou atividades em grupo, treinamento e demonstrações,
contato com o meio ambiente e com as demais atividades humanas de natureza cultural e artística,
visando à plenitude da formação de cada aluno. Assim, não são apenas os limites da sala de aula
propriamente dita que caracterizam com exclusividade a atividade escolar de que fala a lei. Esta
se caracterizará por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da instituição,
com freqüência exigível e efetiva orientação por professores habilitados. Os 200 dias letivos e as
800 horas anuais englobarão todo esse conjunto.
Uma outra abertura a ser assinalada (artigo 24, inciso III), é a que permite, “nos
estabelecimentos que adotam a progressão regular por série” inserção em seus regimentos da
possibilidade de formas de “progressão parcial”, observadas as normas do respectivo sistema de
ensino, preservada a “seqüência do currículo”. O dispositivo viabiliza a promoção ao período
(série) seguinte, na forma do regimento, obedecida a norma que o sistema estabelecer.
Também não é nova a possibilidade da organização de classes, independentemente de séries
ou períodos, para grupamento de alunos com equivalentes níveis de aproveitamento, visando
ao “ensino de língua estrangeira, artes ou outros componentes curriculares” (artigo 24, inciso
IV).
A verificação do rendimento escolar permanece, como nem poderia deixar de ser, sob a
responsabilidade da escola, por instrumentos previstos no regimento escolar e observadas as
diretrizes da lei que incluem: avaliação contínua e cumulativa; prevalência dos aspectos qualitativos
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do ano sobre os de provas ou exames finais,
quando adotados.
É admitida a aceleração de estudos, para alunos com atraso escolar, bem como o avanço
em cursos e séries mediante verificação do aprendizado, além do aproveitamento de estudos
anteriores concluídos com êxito (artigo 24, inciso V).
Os estudos de recuperação continuam obrigatórios e a escola deverá deslocar a preferência dos
mesmos para o decurso do ano letivo. Antes, eram obrigatórios entre os anos ou períodos letivos
regulares. Esta mudança aperfeiçoa o processo pedagógico, uma vez que estimula as correções
de curso, enquanto o ano letivo se desenvolve, do que pode resultar apreciável melhoria na
progressão dos alunos com dificuldades que se projetam nos passos seguintes. Há conteúdos
nos quais certos conhecimentos se revelam muito importantes para a aquisição de outros com
eles relacionados. A busca da recuperação paralela se constitui em instrumento muito útil nesse
processo (artigo 24, inciso V, alínea “e”). Aos alunos que, a despeito dos estudos paralelos de
recuperação, ainda permanecem com dificuldades, a escola poderá voltar a oferecê-los depois de
concluído o ano ou o período letivo regular, por atores e instrumentos previstos na proposta
pedagógica e no regimento escolar. A lei, ao mesmo tempo que valoriza a freqüência, reafirma,
através de mecanismo de reclassificação, de aceleração de estudos e de avanços progressivos, o
propósito de eliminar, gradualmente, as distorções idade/série, geradas no âmago da cultura
da reprovação. Entretanto, é oportuno observar que a verificação do rendimento escolar, tal
como tratada, não inclui a freqüência como parte desse procedimento. A lei anterior (Lei nº
5.692/71) determinava que a verificação do rendimento escolar ficaria “na forma regimental”,
a cargo dos estabelecimentos, compreendendo “a avaliação do aproveitamento” e a “apuração
da assiduidade”. A “verificação do rendimento” era pois um composto de dois aspectos a serem
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considerados concomitantemente: aproveitamento e assiduidade. Este entendimento é substituído
pelo que separa “verificação de rendimento” e “controle da freqüência”. A verificação se dá por
meio dos instrumentos próprios, busca detectar o grau de progresso do aluno em cada conteúdo
e o levantamento de suas dificuldades visando à sua recuperação. O controle da freqüência
contabiliza a presença do aluno nas atividades escolares programadas, das quais está obrigado
a participar de pelo menos 75% do total da carga horária prevista. Deste modo, a insuficiência
relevada na aprendizagem pode ser objeto de correção, pelos processos de recuperação a serem
previstos no regimento escolar.
As faltas, não. A lei fixa a exigência de um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de
freqüência, considerando o “total de horas letivas para aprovação”. O aluno tem o direito de
faltar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do referido total. Se ultrapassar este limite
estará reprovado no período letivo correspondente. A freqüência de que trata a lei passa a ser
apurada, agora, sobre o total da carga horária do período letivo. Não mais sobre a carga específica
de cada componente curricular, como dispunha a lei anterior.
Claramente, a lei dirime qualquer dúvida relativa à responsabilidade para a expedição de
históricos escolares, declarações de conclusão de série, certificados ou diplomas de conclusão
de curso, tudo com as especificações próprias. A atribuição é da escola, à qual o texto credita
confiança, não fazendo qualquer menção à necessidade de participação direta do poder público
na autenticação de tais documentos, por intermédio de inspetores escolares ou por qualquer
outra forma. Para resumir, documentos para certificação de situação escolar são da exclusiva
responsabilidade da escola, na forma regimental que estabelecer e com os dados que garantam a
perfeita informação a ser contida em cada documento.
Inovação importante atribui aos órgãos normativos dos sistemas (Conselho de Educação, dos
Estados e dos Municípios), a responsabilidade pelo estabelecimento de relação adequada entre
o número de alunos e o professor, em sala de aula. A sensatez do dispositivo está em reconhecer
que cada sistema haverá de dispor dos dados mais apropriados à definição desses parâmetros, em
cada uma das etapas consideradas e nas modalidades correspondentes (art. 25). No Parecer nº
03/97, que teve como relator o ilustre Conselheiro João Monlevade, este Conselho apontou
números concernentes à referida relação, ao tratar das diretrizes para remuneração do magistério,
nas escolas públicas. Tais números podem ser utilizados como referência, quando os sistemas
examinarem o assunto.
A lei trata de uma base comum nacional na composição dos currículos do ensino fundamental
e do ensino médio. Caberá à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação
“deliberar sobre diretrizes curriculares”, a partir de propostas oferecidas pelo Ministério da
Educação e do Desporto, nelas definidas, é claro, essa base comum nacional, por sua vez, a ser
complementada com uma parte diversificada, capaz de atender as condições culturais, sociais e
econômicas de natureza regional. Essa diversificação haverá de ser feita pelos órgãos normativos
dos sistemas e, principalmente, pelas próprias instituições de ensino, à luz do interesse da
demanda em cada uma (art. 26). Além desse complemento curricular (parte diversificada), o
legislador impôs (art. 27), tanto nas finalidades como sob a forma de diretrizes, objetivos que
não se enquadram como componentes curriculares propriamente ditos, visto que abrangem a
base comum nacional e a diversificação, ou seja, não de natureza ético/social. Dizem respeito a
valores fundamentais ao interesse social, direitos e deveres dos cidadãos, envolvendo respeito ao
bem comum e à ordem democrática, como fundamentos da sociedade.
Abrangem formação de atitudes, preparação para o trabalho, para a cidadania e para a ética
nas relações humanas.
Sobre o assunto, estudos estão em andamento neste Colegiado visando à definição da base
comum nacional e da especificação dos conteúdos definidos em lei, genericamente, como “o estudo
da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade
social e política, especialmente do Brasil”. Além do ensino da arte como “componente curricular
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obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos”. A tais componentes curriculares, somam-se a “educação física, ajustando-se
às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” e o
ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade
escolar, dentro das possibilidades da instituição. Existe indagação referente ao dispositivo que
torna facultativa a educação física nos cursos noturnos. Pergunta-se se a faculdade assegurada
na lei é para o aluno ou para a escola. Certamente, à escola caberá decidir se deseja oferecer
educação física em cursos que funcionem no horário noturno (artigo 26 § 3º). E, ainda que o
faça, ao aluno será facultado optar por não freqüentar tais atividades, se esta for a sua vontade.
Nunca será demais enfatizar que somente serão computados nas oitocentas horas de que fala
a lei, os componentes a que o aluno esteja obrigado, nelas não se incluindo, por exemplo, a
educação física nos cursos noturnos e o ensino religioso.
A figura da dependência não aparece expressamente no texto da nova LDB, porque agora não
mais se consagra o bloco seriado com forma privilegiada de organização curricular, ainda que,
evidentemente, ele seja admitido. E a dependência é recursos característico de tal organização.
O aluno é promovido à série seguinte com dependência de aprovação em componentes em que
não tenha demonstrado aproveitamento.
Nos estabelecimentos que optarem pelo regime seriado ou “progressão regular por série, o
regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência
do currículo”... (Art. 24, III), o que viabiliza a dependência, desde que a escola assim decida.
E note-se que diferentemente da legislação anterior, também o número dos conteúdos a serem
admitidos nessa progressão parcial fica a critério de cada instituição de ensino, na forma por que
dispuser o respectivo regimento escolar.
Entre as dúvidas chegadas a este Conselho, tem estado a indagação sobre regimentos escolares.
A quem incumbiria a sua aprovação? É evidente que a cada escola caberá elaborar o próprio
regimento, como expressão efetiva de sua autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira, respeitadas as normas e diretrizes do respectivo sistema.
3.2 - Sobre a Educação Infantil (Artigos 29 a 31)
A educação infantil, no novo diploma legal, passou a merecer atenção mais definida, como
etapa inicial da educação básica. Dada a sua importância e peculiaridade, haverá de merecer
diretrizes educacionais em nível nacional e normas próprias elaboradas pelo sistema ao qual
pertencer, razão por que não é tratada de modo mais minudente nestas definições preliminares.
Sua integração no respectivo sistema de ensino será feita em um prazo de três anos, a contar da
publicação da nova LDB (artigo 89).
3.3 - Sobre o Ensino Fundamental (Artigos 32 a 34)
Especificamente, no ensino fundamental, a lei permite aos sistemas seu desdobramento em
ciclos. A possibilidade visa ao atendimento uma certa diferenciação no conjunto dos oito anos
mínimos de duração dessa fase de estudos. Por exemplo, a diferença entre a metodologia e os
procedimentos recomendáveis nas quatros primeiras séries do ensino fundamental, via de regra
com professora única polivalente, em comparação com as séries posteriores, pode recomendar a
distinção das duas fases em ciclos (artigo 32, § 1º). Sistemas há, nos quais tem sido experimentada
a organização dos estudos com observância de critérios outros. O dispositivo abre, portanto,
espaço para diferentes modos de organização.
“Progressão continuada” é outra porta aberta na nova visão criada com a lei sob exame, nas
escolas que adotarem a “promoção regular por série”. Usada de forma criteriosa, seguindo as
normas a serem estabelecidas pelos sistemas de ensino, a disposição legal mencionada pode ensejar
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a formulação de novos e criativos procedimentos, capazes de concorrer para a minimização dos
problemas de evasão e repetência, quase sempre relacionados com a conduta comum nas escolas,
de “tratamento igual aos desiguais”.
Em princípio, o ensino fundamental será presencial. A ressalva feita na lei se refere a
situações emergenciais, quando a exigência poderá, contingencialmente, receber o tratamento
diferente. Deve ficar entendido, contudo, que a definição das condições em que essas “situações
emergenciais” serão assim consideradas, caberá aos sistemas de ensino onde venham a ocorrer,
pelo pronunciamento específico de seus órgãos normativos.
Quanto à obrigatoriedade de quatro horas de “trabalho efetivo em sala de aula” (artigo 34), a
própria lei ressalva as situações do ensino noturno e a da estruturação de “formas de organização
alternativas”, que a própria lei autorize. É preciso que se considere, no entanto, a necessidade
da observância mínima dos duzentos dias letivos e das oitocentas horas de trabalho escolar
efetivo, quando cursos noturnos forem organizados com a carga horária diária inferior a quatro
horas. Neste caso, o ano (ou período) letivo haverá de ser estendido para alcançar o mínimo de
oitocentas horas.
3.4 - Sobre o Ensino Médio (Artigos 35 a 36)
No tocante ao ensino médio, também se aplicam as informações já anteriormente registradas,
relativas aos estudos em curso neste colegiado, para a definição das diretrizes curriculares.
Conseqüentemente, a base comum nacional, a ser observada em cada nível do ensino básico,
visará ao “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna”,
ao conhecimento das formas contemporâneas de linguagem e ao “domínio dos conhecimentos
de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania”, para usar os precisos termos da
própria LDB (artigo 36, § 2º).
Muito provavelmente, se pode antecipar a dúvida que será levantada nos sistemas de ensino
e nas instituições que os integram, quanto à forma a ser adotada, visando ao “domínio dos
conhecimentos de Filosofia e Sociologia”.
O ensino médio, “atendida a formação geral do educando”, poderá ser orientado para “o
exercício das profissões técnicas” (artigo 36 § 2º).
O assunto se integra na definição das diretrizes curriculares e na fixação da “base comum
nacional”, em processo de formulação nesta Câmara.
3.5 - Sobre a Educação de Jovens e Adultos (Artigos 37 a 38)
Para os alunos que “não tiveram acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental
na idade própria, a nova LDB passa a denominar “educação de jovens e adultos” o que a Lei nº
5.692/71 chamava de “ensino supletivo”. Assim, ao definir as formas de concretização dessa
educação para os que a ela não tiveram acesso na idade própria, volta a falar em “cursos e
exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao
prosseguimento de estudos em caráter regular”. A conclusão evidente é que a expressão da
lei anterior não foi revogada. Foi mantida como forma alternativa para nomear uma mesma
modalidade (art. 38).
A novidade mais expressiva, no capítulo, é a baixa para 15 e 18 anos de idade os limites
anteriormente fixados em 18 e 21 anos, para que jovens e adultos se submetam a exames
supletivos em nível de ensino fundamental ou médio, respectivamente. Daí decorre que, quando
se tratar de cursos supletivos com avaliação no processo, os alunos neles matriculados poderão
concluir os correspondentes estudos quando atingirem as idades agora definidas para os níveis
considerados (artigo 38). Aos sistemas de ensino incumbirá a definição da estrutura e duração
dos cursos supletivos, a forma dos permitidos e a gratuidade, quando oferecidos, pelo Poder
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Público. Cumpre lembrar que a garantia de oferta pelo Poder Público, do ensino gratuito (art.
4º) e o direito público supletivo (art. 5º) se aplicam plenamente aos jovens e adultos, na etapa
do ensino fundamental.
Também é nova a explicitação da possibilidade de certificação, por instituições de ensino,
mediante exames próprios, de habilidades e conhecimentos obtidos informalmente. Normas para
que tais certificações ocorram deverão ser baixadas pelos sistemas de ensino correspondentes, de
modo a se oferecerem as garantias indispensáveis à qualidade de formação a que jovens e adultos
têm direito.
Na educação de jovens e adultos o Poder Público, nos municípios e, “supletivamente”, pela
ação do Estado e da União, deverá “prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos
insuficientemente escolarizados”. (art. 87, parágrafo 3º, inciso II).
3.6 - Sobre a Educação Profissional (Artigos 39 a 42)
Como já foi referido anteriormente, a Lei nº 9.394/96 reduz a dois os níveis de educação
escolar: o da educação básica (composta por educação infantil, ensino fundamental e médio), e
educação superior. Apresenta a educação profissional como modalidade de ensino articulada com
esses níveis, embora a admita, como habilitação profissional, “nos próprios estabelecimentos de
ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional”, como
dispõe o artigo 36, parágrafo 4º. É relevante verificar que a educação profissional se faz presente
na lei geral da educação nacional, em capítulo próprio, embora de forma bastante sucinta, o que
indica tanto a sua importância no quadro geral da educação brasileira quanto a necessidade de
sua regulamentação específica. É o que vem de ocorrer com a publicação do Decreto n- 2.208,
de 17 de abril de 1997, que “Regulamenta o parágrafo 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 42 da
Lei nº 9,394, de 20 de dezembro de 1996”.
O artigo 6º, inciso I, do decreto citado estabelece que o Ministério da Educação e do Desporto,
ouvido o Conselho Nacional de Educação, estabelecerá diretrizes curriculares nacional” a serem
adotadas “por área profissional”. Entretanto, até que tal medida tenha sido efetuada, permanece
o que está definido e aprovado, ou seja, as habilitações profissionais implantadas com base do
Parecer nº 45/72, devidamente reconhecidas, continuam a ter validade nacional, incluídas as já
aprovadas ou as que venham a sê-lo pelo CNE.
3.7 - Sobre a Educação Especial (Artigos 58 a 60)
Os possíveis impactos relativos a este assunto referem-se ao fato de a educação especial
ocupar, também, um capítulo próprio, que a conceitua como modalidade de educação escolar,
a ser oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino “para educandos portadores de
necessidades especiais”. Considerando-se a delimitação dos sistemas de ensino na lei, assim como
as suas atribuições, os sistemas estaduais e, particularmente os municipais, deverão estruturar-se
para oferecer esta modalidade de educação de forma condizente com o que prescreve a legislação.
Atualmente, são esparsas e incipientes as ofertas nesta área. O próprio sistema federal de ensino
deverá articular-se com os demais sistemas para viabilizar ações que possam produzir resultados
mais imediatos. Ou seja, será necessária uma definição clara da política de atendimento, conforme
prevê o parágrafo único do artigo 60, pelos três entes federativos.
A grande inovação na nova Lei, em relação ao tema, é a explicitação da idéia de educação especial
esvaziada do estigma de marginalização. Trata-se de uma, entre as várias modalidades de educação
escolar. Na Lei nº 4.024/61, o Título X era denominado “Da Educação de Excepcionais”. Na
Lei nº 5.692/71, o artigo 9º referia-se aos alunos que apresentassem “deficiências físicas ou
mentais”. Agora, o capítulo que trata da matéria tem como título “Da Educação Especial” e
abrange todos os “educandos portadores de necessidades especiais”, incluídos os superdotados.
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3.8 - Sobre os Profissionais da Educação (Artigos 61 a 67)
O capitulo da lei sobre a formação dos profissionais da educação refere-se a todos os níveis.
No que concerne aos professores destinados ao ensino básico, é de se destacar que a lei generaliza
a obrigatoriedade do preparo em nível superior e na licenciatura plena. Como se vê, nenhuma
referência é feita à “licenciatura de curta duração”, donde se conclui que a mesma deixará de
existir, na estrutura do ensino superior voltado para o exercício do magistério. Quanto à formação
de professores para a educação infantil e para as quatro primeiras séries do ensino fundamental,
é admitido seu preparo, em nível médio, na modalidade Normal (artigo 62). Embora o artigo
87, § 4º disponha que, ao final da Década da Educação, todo o pessoal docente deverá ter curso
superior, a norma específica (artigo 62), se sobrepõe à de caráter geral.
Outra inovação aparece, com a criação da possibilidade do oferecimento de formação
pedagógica para os portadores de diplomas de nível superior que queiram se dedicar ao magistério
na educação básica (artigo 63, inciso II). Sobre o assunto, atendendo a uma solicitação do
Senhor Ministro da Educação e do Desporto, este Conselho aprovou Resolução submetida a
homologação por parte daquela ilustre autoridade.
Ponto a ser destacado, também, é o contido no artigo 63, que introduz os “institutos
superiores de educação”, destinados ao oferecimento de “cursos formadores de profissionais
para a educação básica inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para
educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental”, a ser regulamentada pela
Câmara do Ensino Superior.
3.9 - Sobre Disposições Gerais (Artigos 61 a 67)
É de se destacar, entre os dispositivos de natureza geral, a questão do ensino a distância, a
ser ministrado exclusivamente em instituições “credenciadas pela União”, embora a lei admita
a competência dos sistemas de ensino para baixar normas quanto à produção, ao controle e
à avaliação de programas neste particular. Tudo ficará, portanto, na dependência de normas
definidoras das condições para o credenciamento de que fala a lei. O credenciamento atribuído
à União será aval inicial concedido às organizações que pretendam deflagrar o processo em cada
sistema de ensino. Longe de ser um obstáculo, a medida visa à valorização e à credibilidade dos
envolvidos no processo. A importância da via do ensino a distância recomenda a necessidade de
sua normatização com toda a urgência possível (artigo 80).
Dispositivo importante está contido no parágrafo 2º do artigo 80 que trata da regulamentação
dos “requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação
à distância”. Por certo, a credibilidade desta modalidade de ensino e da certificação dos estudos
empreendidos por esta via repousará, em grande medida, na forma da avaliação de seus resultados.
Daí, a importância da sua regulamentação, em vias de vir a público.
É preciso lembrar, contudo, que os projetos de ensino a distância atualmente existentes, em
particular os de ensino fundamental e médio, foram aprovados pelos Conselhos Estaduais de
Educação, com base no artigo 25, parágrafo 2º ou no artigo 64, da Lei nº 5.692, de 11 de
agosto de 1971 (ou em normas próprias de cada sistema), uma vez que a legislação anterior era
omissa com relação a essa estratégia de ensino. A LDB inovou também, como já foi dito, ao
determinar seja o credenciamento para tal tipo de ensino efetivado pela União. Isto, certamente,
implicará revisão de procedimentos e projetos anteriormente aprovados em âmbito regional.
Considerando que o ano de 1997 é de transição, é necessário que esses projetos aprovados no
regime anterior, e em andamento, tenham garantida a sua continuidade, até que as novas normas
sejam definidas e os sistemas possam a elas adaptar-se. Desta forma, os projetos de educação a
distância aprovados com base no parágrafo 2º do artigo 25 ou no artigo 64 da Lei nº 5.692/71,
ou em normas específicas dos Conselhos de Educação das unidades federadas, com base no
artigo 24 da mesma lei, podem continuar funcionando, no ano de 1997, até que a União defina
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as regras para essa estratégia de ensino, com as adaptações necessária, a serem promovidas pelos
sistemas de ensino.
E mantida a possibilidade da autorização dos cursos ou instituições em caráter experimental,
indispensável com opção para a busca de novas soluções educacionais, mediante ciência e avaliação
dos respectivos sistemas (artigo 81).
3.10 - Sobre Disposições Transitórias (Artigos 87 a 92)
Merecem destaque especial, neste trabalho de esclarecimento de possíveis dúvidas, no Título
IX, os dispositivos a seguir considerados.
O artigo 87, que institui a Década da Educação, “a iniciar-se um ano a partir da publicação”
da lei (23 de dezembro de 1996), trata também do Plano Nacional da Educação, de competência
da União e a ser encaminhado à aprovação do Congresso Nacional, até dezembro de 1997.
O PNE envolve responsabilidade do Ministério da Educação e do Desporto, assessorado pelo
Conselho Nacional de Educação. Mas não se cingirá a estes dois órgãos. Haverá de receber, e
é imprescindível que isto ocorra, a preciosa contribuição de Estados e Municípios, através de
seus Conselhos e Secretarias de Educação, bem como das múltiplas entidades interessadas no
aperfeiçoamento da educação brasileira, aí convocadas as universidades e demais instituições de
ensino, as entidades de classe, associações de dirigentes educacionais e todos quantos possam
concorrer para a elaboração de um plano adequado às necessidades do país.
Outro dispositivo a merecer enfoque é o que trata do recenseamento dos educandos para
o ensino fundamental, “com especial atenção para os grupos de sete a quatorze e de quinze e
dezesseis anos de idade” (§§ 1º e 2ª). O § 3º dispõe que a cada município e, “supletivamente”,
ao Estado e à União, estará afeto o dever de “matricular todos os educandos a partir de sete anos
de idade e, facultativamente, a partir de seis anos, no ensino fundamental”. A autorização legal
é das que devem ser aplicadas imediatamente.
Sabiamente, no artigo 88, a lei estabeleceu prazo amplo para que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios “adaptem sua legislação educacional e de ensino” às disposições
do novo regime. Tal prazo será de um ano, a partir da data de publicação da lei. Por seu turno, as
instituições educacionais “adaptarão seus estatutos e regimentos” aos dispositivos da LDB e “as
normas dos respectivos sistemas de ensino, no prazo por estes estabelecido”. Tudo aponta, desde
modo, na direção do ano de 1998, quando a organização do ensino segundo o novo regime
haverá de estar sendo adotada pelos estabelecimentos de ensino. Isto porque, até lá, certamente,
os sistemas respectivos já terão baixado as normas indispensáveis. Ficam ressalvados, obviamente,
os prazos maiores definidos na própria lei, como é o caso, para exemplificar, do concedido para
integração de creches e pré-escolas existentes nos respectivos sistemas de ensino, que é de 3
anos (artigo 89); ou o prazo estabelecido para que as universidades cumpram o que determina o
artigo 52, incisos II e III, fixado em oito anos (artigo 88 § 2º).
Finalmente, vale ressaltar, mais uma vez, a atribuição que a nova lei comete a este Conselho,
para resolver as “questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui”, por
pronunciamento próprio ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de
ensino, preservada a autonomia universitária” (artigo 90).
Neste texto, foi perseguido o objetivo de estabelecer definições, na tentativa de antecipação
quanto às dúvidas mais previsíveis. O documento foi elaborado de maneira aberta, para ser
considerado, preliminarmente, com os ilustres representantes dos Conselhos Estaduais de
Educação, em reunião ocorrida nos dias 07 e 08 de abril passado, em Brasília. Na ocasião,
contribuições muito oportunas foram recolhidas da larga experiência dos integrantes daqueles
colegiados e incorporadas a este Parecer, para o seu aperfeiçoamento.
Certamente, os esclarecimentos aqui prestados não esgotarão as dúvidas que ainda serão
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levantadas em cada sistema. Daí, a conveniência de que, com apoio no mesmo artigo 90, já
tantas vezes invocado, seja delegada competência aos órgãos normativos dos sistemas, para que
eles mesmos esclareçam dúvidas surgidas na área das respectivas jurisdições, não elucidadas neste
parecer.
Antes de concluir, será oportuno fazer uma reflexão sobre pergunta que tem sido formulada
com freqüência, partida de vários dos sistemas de ensino. Que razão teria levado o legislador a
não mencionar expressamente, os “Conselhos Estaduais de Educação (ou Conselhos Municipais),
como os “órgãos normativos “dos respectivos sistemas, embora presente a expressão em vários
dos trechos da LDB. Segundo explicação que o Relator teve oportunidade de ouvir do próprio
Senador Darcy Ribeiro, de saudosa memória, a aparente omissão teve como única preocupação a
não interferência da Diretriz Federal na autonomia das entidades federadas estaduais ou municipais.
Entretanto, curiosamente, já a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao regulamentar a
Emenda constitucional nº 14/96, e criar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, em um reconhecimento tático dos Conselhos
Estaduais de Educação como esses órgãos normativos de cada unidade da Federação, assim
considerados e consolidados, determinou que o controle social do Fundo deveria ser feito por
CONSELHOS, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, nos quais um dos integrantes será
um representante do Conselho Nacional de Educação (no nível de cada Estado). Sem falar na
obrigatoriedade de inclusão de um representante dos Conselhos Municipais de Educação nos
Conselhos de Controle do Fundo, nos Municípios, onde eles existirem. E é bom lembrar que a
Lei nº 9.424 é posterior à LDB.

II - Voto do Relator
À luz das considerações desenvolvidas, o Relator é por que este parecer seja considerado
normativo e, como tal, se constitua em instrumento de interpretação preliminar da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, com respeito a disposições contidas na Lei
9.393, de 20 de dezembro de 1996, relativas ao nível de sua responsabilidade.
Fica delegada competência aos órgãos normativos dos sistemas para dirimir dúvidas não
resolvidas neste parecer, relativas à operacionalização do novo regime, nas respectivas áreas de
jurisdição, no período de transição.
Este Conselho permanece aberto à formulação de consultas sobre questões que os sistemas
julguem por bem propor-lhe, tudo conforme a competência que lhe atribuem o artigo 90 da Lei
nº 9.394/96 e os artigos 7º § 1º, alínea “f” e 9º, § 1º, alínea “g”, da Lei nº 9.131/95.

Brasília-DF, em de maio de 1997
(a) Ulysses de Oliveira Panisset - Relator
III - Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica acompanha o Voto do Relator
Sala de Sessões, em de maio de 1997
(a) Carlos Roberto Jamil Cury – Presidente
       Hermengarda Alves Ludke - Vice-Presidente
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I – Relatório
• Histórico
O Senhor Ministro de Estado da Educação c do Desporto, Doutor Paulo Renato Souza
encaminhou ao Senhor Presidente deste Conselho, o Aviso n° 337/MEC/GM, de 19/6/96,
com o qual solicita o pronunciamento da Câmara de Educação Básica sobre projeto de diretrizes
nacionais para a remuneração e carreira do magistério público.
O expediente, recebido em 20/6/96 e encaminhado à CEB/CNE, teve como relator o
Conselheiro João António Cabral de Monlevade que, no fundamentado Parecer n° 2/97,
publicado na Documenta nº 425, página 520, produziu meticuloso estudo acompanhado por
Projeto de Resolução relativo à matéria, aprovado pela Câmara.
O processo foi encaminhado ao MEC, por intermédio do Senhor Secretário Executivo do
CNE, com o Ofício CNE/CEB n° 187/97, de 11 de março de 1997, para apreciação nos
termos do artigo 2° da Lei n° 9.131/95.
O expediente foi restituído ao Senhor Presidente deste Colegiado, pelo Aviso n° 178/MEC/
GM, de 16 de abril de 1997, com solicitação de “reexame do Parecer e do conseqüente projeto
de Resolução apresentado pela Câmara do Ensino Básico”, à luz de todas as razões expostas no
mencionado expediente.
Em razão do pedido de reconsideração do MEC, a Câmara de Educação Básica apreciou os
argumentos do Ministro e de sua equipe técnica através de um grupo de estudos constituídos
pelos Conselheiros Almir de Souza Maia, Regina Alcântara de Assis, Carlos Roberto Jamil Cury
e João António Cabral de Monlevade. Um novo texto foi proposto, conservando o essencial
do anteprojeto da Resolução, que passou a distinguir princípios, diretrizes e recomendações,
foi reservado para as últimas a menção ao Piso Salarial Profissional e ao custo-aluno-qualidade,
referenciados ao Plano Nacional de Educação. Este texto, submetido ao plenário da Câmara,
recebeu emendas, contivesse diretrizes, e, numa Sessão cm que se contou com a presença do
Ministro da Educação, tomou seu formato de conteúdo definitivo, após divergências c consensos
marcados com votos que definirão o pensamento da maioria. O presente texto do Parecer e da
Resolução incorpora a contribuição final do Plenário da Câmara, nas Sessões de 2 e 3 do corrente
mês de setembro • Mérito
A Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe “’sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental c de Valorização do Magistério, na forma do art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, determina em seu art. 10, verbis:
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“Art. 10 - Os Estados, o Distrito Federa! e os Municípios deverão comprovar:
I - efetivo cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;
II - a apresentação de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de acordo com
as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação, no prazo referido no artigo
anterior”.
Esta determinação legal reformou o estudo que vinha sendo realizado visando ao
estabelecimento das mencionadas diretrizes. Evidentemente, não se trata de decisão que deva
ser adotada sem ampla discussão, sem o envolvimento das partes diretamente interessadas na
formulação de tais normas. E esta tem sido a disposição da Câmara, Já anteriormente, quando
o Conselheiro João Monlevade conduzia o estudo que culminou no Parecer 2/97 - CEB, de
24 de fevereiro de 1997, esse diálogo foi observado. E agora, quando da solicitação contida no
Aviso n° 178/MEC/GM, mencionado anteriormente, novas tratativas foram entabuladas, até
com a própria contribuição do Senhor Ministro Paulo Renato Souza, c tendo também em conta
preocupações de entidades interessadas no assunto.
O presente estudo resulta do ponderado cotejo entre as múltiplas questões presentes em uma decisão
desta natureza, que alcançará todo o território nacional e que, portanto, precisa ser adotada com os
mais esmerados cuidados Se, a despeito de toda a discussão anterior, a decisão adotada ainda incluiu
dispositivos cuja aplicação resultaria em dificuldades insuperáveis, é indispensável que se reabra o diálogo
e que haja transparente disposição para modificar o que a sensatez indique como medida necessária.
A exposição contida no Aviso Ministerial e longa e minuciosa, além de estar complementada
por “Observações da Assessoria Técnica do MEC”, tudo em consonância com o resultado
de “consultas ao CONSED e à UNDIME”. como o documento atesta. Os pontos objeto de
preocupação c. conseqüentemente, do pedido de reexame abrangem os seguintes aspectos;
a) Piso Salarial Nacional - sob o fundamento de que o dispositivo constitucional contido no
art. 206, inciso V estabelece, entre outros princípios, a “valorização dos profissionais do ensino,
garantindo, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial
profissional...” (grifo do autor), o entendimento c o de que a Constituição remete a questão
do piso à lei própria, no caso à LDB. Esta. por seu turno, ao abordar o assunto no artigo 67,
atribui competência, neste particular, “explicitamente aos sistemas de ensino (federal, estaduais
c municipais)”, tornando tais entes federativos os responsáveis pela valorização dos profissionais
da educação, entre outras medidas, “assegurando-lhes piso salarial profissional (...) nos termos
dos estatutos c dos planos de carreira do magistério público”.
b) Custo-aluno-qual idade - também objeto das considerações cm exame, foi (ratado com
a argumentação de não haver constado da proposta encaminhada à CEB/CNE cm razão da
inexistência, ainda, de estudos ou consultas indispensáveis à formulação de um projeto neste
sentido. Daí, haverem sido consideradas prematuras quaisquer propostas a respeito.
Depois das reflexões que levaram o MEC ao estabelecimento do valor de R$300.00
(trezentos reais) para o salário médio mínimo, uma vez implantado o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, a exposição esclarece
que “os cálculos efetuados permitem ao Governo Federal assegurar uma complementação de
recursos que garanta esse custo mínimo por aluno/ano no citado valor, para os Estados onde
o efeito da redistribuição promovida pelo fundo se tornar inferior ao mesmo. A conclusão c
a de que”a remuneração média mensal de R$ 300,0(7 como o menor valor nacional, aplicase apenas àqueles municípios que não coletam nenhum imposto, mas vivem tão somente de
recursos transferidos”.
Na seqüência do Aviso, o Projeto de Resolução aprovado com o Parecer n° 2/97 - CEB/
CNE, já citado, é analisado em alguns de seus dispositivos, como o art. 1°, inciso I, alíneas
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“b”, “d”, “e” e “f”, inciso III, inciso XIV. alínea “a” c “b”. É enfatizado que a viabilidade da
proposta do Ministério foi “baseada inteiramente em cálculos referentes ao ensino fundamental”,
assentada cm “pressupostos muito específicos”, cuja observância será básica para que as diretrizes
consideradas se tornem exeqüíveis, na sua plenitude.
Por todas as razões expostas foi o que o Senhor Ministro solicitou o “reexame do Parecer e
do conseqüente projeto de Resolução aprovado pela Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação”.
Cumpre ao relator declarar que todas as observações aqui referidas foram atentamente
consideradas pelos membros da CEB que, por maioria, aprovaram as alterações necessárias,
introduzidas no projeto de Resolução Assim, a redação do projeto anterior sofreu acentuadas
alterações como se verificará, depois de oportunas conversações das quais participaram o próprio
titular da Pasta da Educação, juntamente com alguns de seus assessores mais próximos.
Uma análise da nova redação, artigo por artigo, revela as alterações de forma c conteúdo,
introduzidas no texto para compatibilizá-lo com as ponderações mencionadas:
Art. 1º - O artigo introdutório estabelece o fundamento legal da fixação das Diretrizes para
os Novos Planos de Carreira e Remuneração para o Magistério Público, pelo Conselho Nacional
de Educação (artigos 9º e 10 da Lei 9.424/96).
Art. 2° - Define os profissionais que integram a carreira do magistério nos sistemas de ensino
público, pelo exercício da docência ou pelo oferecimento de suporte pedagógico a tal atividade,
na direção ou administração escolar, bem como no planejamento, na inspeção, na supervisão
escolar ou orientação educacional.
Art. 3º - Em sintonia com o artigo 67 da Lei n° 9.394/96. o dispositivo trata da forma de
ingresso na carreira do magistério público, com a valorização dos profissionais da educação. Com
este escopo, é dada ênfase: à indispensabilidade do concurso público como instrumento de ingresso
na carreira (caput); à importância docente como pré-requisito para o exercício de quaisquer das
outras funções de magistério (§ 1°); à necessidade da realização periódica dos concursos públicos
(§ 2°); c à ocasião em que deve ocorrer o estágio probatório, determinado na lei. (§ 3o).
Art. 4º A qualificação para o exercício da docência é abordada nos três incisos do caput. onde
o ensino médio completo, na modalidade normal, é exigência mínima para atuação na educação
infantil c nas quatro primeiras series (inciso I); o ensino superior em curso de licenciatura, de
graduação plena, é a qualificação mínima indispensável para a docência nas quatro últimas
séries do ensino fundamental c no ensino médio (inciso II); e a formação superior em áreas
correspondentes, com a complementação pedagógica nos termos da legislação vigente, é também
admitida para exercício nas séries finais do ensino fundamental e no médio (inciso III).
Em dois parágrafos, a Resolução se ocupa: de definir a qualificação para exercício “das demais
atividades de magistério”, não docentes (§ 1o); e do prazo (5 anos), para que os docentes já cm
exercício alcancem pelo menos a qualificação mínima estabelecida na lei (§ 2o).
Art. 5° - A implementação dos programas visando ao desenvolvimento profissional dos
docentes é do que trata o caput do artigo, pela via de ações especificamente planejadas e
desenvolvidas, sempre que possível através do projeto de cooperação entre os sistemas de ensino.
O aperfeiçoamento em serviço haverá de ser meta permanente para impedir a estagnação dos
quadros docentes das escolas públicas.
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O parágrafo único orienta sobre as formas de promover a implementação dos programas de
que trata o caput, considerando: o entendimento preferencial das áreas carentes de professores
(inciso I); a priorização voltada para os professores que terão mais tempo de permanência no
serviço público ativo (inciso II); a necessidade da utilização de diversificadas metodologias no
desenvolvimento dos projetos, entre as quais a educação ã distância pode desempenhar papel
bastante significativo (inciso III).
Art. 6º - O artigo 67 da Lei n° 9.394/96 define formas de valorização dos profissionais da
educação, “inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público”.
O art. 6º, ora considerado, acrescenta outras formas de cuidado na formulação dos planos de
carreira, não apenas em benefícios de todo processo educacional de cada sistema mas, também,
em favor dos próprios profissionais do magistério que permaneçam no constante exercício de suas
tarefas. Isto, porque na medida em que os procedimentos são adequadamente racionalizados,
os recursos se tornam mais fartos, até mesmo para a melhor remuneração dos que persistem no
pleno desempenho de suas ações docentes.
Os oito incisos que integram o dispositivo tratam de normas segundo as quais: não se
incluirão na remuneração os benefícios pagos durante afastamento da atividade (abonos de
faltas, licenças ou justificativas), a não ser as que estejam previstas na Constituição Federal
(inciso I); só será admitida a cedência de integrante do magistério para fora do sistema de
ensino quando do ato não decorrer ônus para o sistema de origem (inciso II); serão asseguradas
férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias aos docentes em exercício da regência, garantindose aos demais integrantes do magistério 30 (trinta) dias (inciso III): será admitida a jornada
de até 40 (quarenta) horas, das quais 20% a 25% (vinte a vinte e cinco por cento) deste total
destinadas a atividades como preparação c avaliação do trabalho didático, colaboração com a
administração da Escola, participação em reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade
e aperfeiçoamento profissional, tudo de conformidade com a proposta Pedagógica da instituição
(inciso IV); de modo a não permitir distorções inconvenientes, a remuneração dos portadores de
licenciaturas plenas não deverá ultrapassar de 50% (cinqüenta por cento) a dos formados cm nível
médio (inciso V); o incentivo à progressão por qualificação para o trabalho docente levará em
conta a dedicação exclusiva ao cargo, o desempenho no trabalho, a qualificação em instituições
devidamente credenciadas, o tempo de serviço docente, a periódica aferição de conhecimentos
que estimulem o permanente crescimento profissional (inciso VI e alíneas); não será permitida a
incorporação de quaisquer gratificações, dentro ou fora do sistema de ensino, à remuneração dos
integrantes do magistério ou aos proventos da aposentadoria, de sorte a impedir o favorecimento
de poucos em detrimento do restante da categoria (inciso VII); para garantia de efetivação
somente pela via do concurso, não será admitida a passagem do docente de um nível de atuação
(quatro primeiras series do fundamental para subseqüentes ou para o ensino médio por exemplo),
sem o concurso próprio, a não ser para exercício temporário, em atendimento a uma imperiosa
necessidade do serviço (inciso VIII).
3° Conceito - o Custo lotai médio dos professores por ano dividido pelo número de meses
c descontado o custo da quota patronal da previdência, resulta no salário médio mensal do
professor.
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De tudo, a seguinte fórmula:
Custo Médio de Alunos x 0.60 x N° Médio Alunos p/Professor =
13 (meses) x 1,12 (encargos)
= Salário Médio ou
CM x 0,60 x 25 = CM x 15 = SM
   13 x 1,12            14.56
Assim:
I. quanto maior for o número médio de alunos por professor, maior será o salário médio do
professor;
II. se o número médio de alunos por professor for igual a 25, o custo médio de aluno por
ano é aproximadamente igual ao salário médio mensal do professor (as Diretrizes de Carreira
propõem um mínimo de 25 alunos por turma).
A Relação entre salário médio e piso salarial parte dos seguintes conceitos:
1° Conceito - em cada Estado e em cada Município há um valor médio do salário correspondente
ao custo médio aluno desse Estado ou Município;
2° Conceito - o salário médio é o valor médio entre o maior e o menor salário da carreira;
3° Conceito - cada Estado e cada Município deverá definir em lei sua carreira de magistério.
Conclusão: Em cada Estado e em cada município será fixado um menor salário admissível no
respectivo sistema, compatível com o seu salário médio.
Resumindo:
I. Em cada Estado e Município há um custo médio por aluno associado ao volume de imposto
arrecadados e ao número de alunos nas respectivas redes de ensino;
II. Dado um valor de custo médio aluno, o valor do salário médio do professor depende do
número médio de alunos por professor, na respectiva rede de ensino;
III. Dado um valor de salário médio por professor, o valor do menor salário depende da
amplitude da escala de salários, lembrando que quanto maior for a amplitude menor será esse
piso;
IV. O custo médio aluno de RS 300,00 (trezentos reais) somente se verificará nos municípios
onde a arrecadação de impostos locais for inexistente (somente recursos de transferências), uma
vez que em todos os demais casos serão observados valores maiores que estes;
V. Nos municípios onde o salário médio do professor fosse R$ 300,00, sendo adotada a
amplitude de 50% o menor salário seria de R$ 240,00 (máximo de RS 360,00).

II - Voto dos Relatores
Com as considerações contidas neste parecer, os Relatores são por que seja aprovado o texto
ora proposto para o Projeto de Resolução anexo, que “Fixa Diretrizes para os novos Planos de
Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados e dos Municípios”.
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Brasília-DF. 3 de setembro de 1997.
(aa) Ulysses de Oliveira Panisset/Iara Silvia Lucas Wortmann – Relatores

III - Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova, por maioria, o Voto dos Relatores. Votaram a favor da
proposta apresentada no Parecer, os Conselheiros Jainil Cury, Ahnir de Souza Maia, Fábio Luiz
Marinho Aidar, Regina Alcântara de Assis e Guiomar Namo de Mello que apresentou voto em
separado. Votaram contra a proposta os Conselheiros João António Cabral de Monlevade, que
apresentou também voto em separado c foi acompanhado pelas Conselheiras Edla de Araújo Lira
Soares e Hcrmengarda Alves Lúdke.
Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1997.
(aa) Carlos Roberto Jamil Cury – Presidente
Hermengarda Alves Lüdke - Vice-Presidente
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I - Relatório
1 - Introdução
O Parecer CEB n° 5/97, aprovado em 7 de maio de 1997, teve o propósito de oferecer à
comunidade educacional envolvida com educação básica os esclarecimentos preliminares sobre
a aplicação da Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1997. O pronunciamento da Câmara de
Educação Básica foi formulado em obediências ao art. 90 da referida lei, visando dar solução às
“questões suscitadas entre o regime e o que se instituiu” com a nova lei.
Na conclusão daquele Parecer, tivemos oportunidade de deixar clara a disponibilidade do
Conselho Nacional de Educação para seguir no exame de novas consultas eventualmente surgidas,
por ser natural o levantamento de questões a respeito de norma legal como Lei 9394/96, que
tão significativas mudanças introduziu nas diretrizes e bases da educação nacional.
Em resposta a esse estímulo à continuidade do estudo e à busca de respostas para novas
“questões suscitadas”, incluindo um ou dois questionamentos relativos aos Próprio Parecer
n° 5/97, indagações chegaram a este Colegiado, com origem em diversos órgãos e entidades
entre os quais: Conselho Estadual de Educação de São Paulo, Conselho Estadual de Educação
de Pernambuco, Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, Escola Técnica Federal
do Rio Grande do Norte, Escola Técnica Federal de Pelotas, Universidade Federal de Goiás,
Conselho Municipal de Educação de Carazinho, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Prefeitura
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, Sindicato de Professores de São Paulo, além de consultas
formuladas por diferente pessoas, individualmente.
Por determinação do Presidente da CEB, coube a este relator dar curso ao trabalho
anteriormente iniciado (Parecer CEB n° 5/97), ainda com base no art. 90 da nova LDB.
Considerando que há dúvidas com origem em mais de uma das fontes acima listada,
optamos por abordá-las por sua natureza, em lugar de fazê-lo a partir das entidades onde foram
formuladas.
2 - Questões Suscitadas
2.1 - Estudos de Recuperação
O art. 24, inciso V, alínea “C” da LDB mantém, como na anterior, a “obrigatoriedade
de estudos de recuperação”. Difere da lei revogada quando determina sejam os mesmos
proporcionados “de preferência paralelos ao período letivo” e assinalando, como antes, sua
determinação aos alunos “de baixo rendimento escolar”. Na Lei n° 5.692/71, os estudos de
recuperação, embora obrigatórios, o eram “entre os períodos letivos regulares”.
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Alguns aspectos precisam ser ressalvados, no exame do dispositivo focalizado, em face de
dúvidas levantadas a respeito.
Primeiro, a compreensão de que tais estudos deverão ser “disciplinados pelas instituições de
ensino em seus regimentos”, à partir de suas propostas pedagógicas. Vale dizer, a fixação das
normas relativas à matéria é da competência expressa de cada escola.
Em segundo lugar, o simples oferecimento de tais estudos, paralelamente ao período letivo
regular, não significará o correto cumprimento da norma legal referida. É indispensável que os
envolvidos sejam alvos de reavaliação, também paralela, a ser prevista nessas normas regimentais.
Em se tratando de alunos com “baixo rendimento”, .só a reavaliação permitirá saber se terá
acontecido a recuperação pretendida. E, constatada essa recuperação, dela haverá de decorrer
a revisão dos resultados anteriormente anotados nos registros escolares, como estímulo ao
compromisso com o processo. Estudo e avaliação devem caminhar juntos, como é sabido onde
esta - a avaliação - é o instrumento indispensável, para permitir se constate em que medida os
objetivos colimados foram alcançados.
Sem prolongar demais o assunto, é importante assinalar, na nova lei, a marcante flexibilização
introduzida no ensino básico, como se vê nas disposições contidas nos artigos 23 e 24, um claro
rompimento com a ultrapassada “cultura de reprovação”. O norte do novo diploma legal é a
educação como um estimulante processo de permanente crescimento do educando - “pleno
desenvolvimento”- onde notas, conceitos, créditos ou outras formas de registro acadêmico não
deverão ter importância acima do seu real significado. Serão apenas registros passíveis de serem
revistos segundo critérios adequados, sempre que forem superados por novas medidas de avaliação,
que revelem progresso em comparação a estágio anterior, por meio de avaliação, a ser sempre
feita durante e depois de estudos visando à recuperação de alunos com baixo rendimento.
É bom acrescentar que a recuperação paralela não impede a oportunidade, também ao final
do ano ou período letivo, se a escola assim dispuser em seu regimento.
Para concluir este tópico, cabe acrescentar que o tempo destinado a estudos de recuperação
não poderá ser computado no mínimo das oitocentas horas anuais que a lei determina, por não
se tratar de atividade a que todos os alunos estão obrigados.
2.2 - Duração do ano letivo
A questão, neste particular, tem sido sobre a obrigatoriedade dos 200 (duzentos) dias letivos,
e sobre a possibilidade de não serem os mesmos observados, desde que cumpridas as 800
(oitocentos) ou mais horas que a lei estipula. Argumenta-se, para exemplificar, que uma escola
cujo calendário estabelecesse 5 horas de trabalho escolar por dia em 5 dias de cada semana, ao
longo de 180 dias totalizaria 900 horas anuais. Neste caso, alega-se que a solução encontraria
amparo no art. 24, inciso I da LDB, onde a ênfase estaria colocada “as horas anuais mínimas de
trabalho escolar e não nos 200 dias”, estes tratados apenas como “uma referência para escolas
que trabalham com o mínimo de quatro horas por dia”.
O argumento não encontra respaldo no dispositivo invocado. Vejamos o que ele registra:
Art. 24 - A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizado de acordo com
as seguintes regras comuns.
I - a carga horária mínima atual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado a exames finais, quando
houver; (todos os grifos do relator)”.
A exigência do dispositivo é biunívoca e, portanto não coloca ênfase em apenas um dos
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parâmetros. A lei obriga a uma “carga horária mínima anual de oitocentas horas”, mas
determina sejam elas “Distribuídas por um mínimo de duzentos dias”. Portanto, mínimo de
oitocentas horas ao longo de pelo menos duzentos dias, por ano. Aliás, já no Parecer CEB
, o relator entende haver deixado esclarecida qualquer dúvida a respeito. No item 3.1, quinto
parágrafo, está dito que o aumento do ano letivo para um mínimo de 200 dias (era um mínimo
de 180, na lei anterior), “significou importante inovação”. Acrescentando tratar-se de um avanço
“que retira o Brasil da situação de país onde o ano escolar era dos menores”.
Portanto, não há como fugir deste entendimento: o legislador optou por aumentar a carga
horária anual, no ensino regular, para um mínimo de oitocentas horas que serão totalizadas
em um mínimo de duzentos dias por ano. Sobre isto, não há ambigüidade. Apenas projetos
autorizados com base no art. 81 (cursos experimentais) poderão ser objeto de tratamentos
diferenciados. Quanto aos cursos noturnos, a matéria está sendo objeto de estudo particularizado
no CNE. Oportunamente merecerá pronunciamento específico.
2.3 - Ensino religioso e carga horária mínima
Também se tem perguntado se o ensino religioso é computado para a totalização do mínimo
de oitocentos horas e a resposta é, não. Por um motivo fácil de ser explicado. Carga horária
mínima é aquela a que todos os alunos estão obrigados. Desde o art. 210, § 1° da Constituição
Federal está definido: “O ensino religioso de matrícula facultativa (grifo do relator), constituirá
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.” O art. 33 da Lei n°
9.394/96, com a nova redação que lhe deu a Lei n° 9.415/97, de 22 de julho de 1997, como
não poderia deixar de ser, embora regulamentando o dispositivo constitucional mencionado,
o faz mantendo facultativa a matrícula. Ora, se o aluno pode optar por freqüentar, ou não, a
referida disciplina, haverá quem optará por não fazê-lo. E quem assim decidir terá menos de
oitocentas horas por ano, na hipótese de a escola se ater ao mínimo exigido por lei, o que art.
24, inciso I não admite.
2.4 - Apuração de freqüência no ensino básico
Respeitável questionamento nos foi endereçado, relativo à interpretação contida no Parecer
CEB n° 5/97, quanto ao inciso IV do art. 24 da LDB, que trata da exigência do ensino
presencial.
O parecer mencionado lembra que cada aluno estará obrigado à freqüência de pelo menos
75% do total das aulas dadas, nos termos da lei.
Argumenta-se, em contraposição a este entendimento, que sendo assim, um aluno poderia
decidir não comparecer a todas as aulas de um determinado conteúdo e, ainda assim, lograr
aprovação.
A hipótese é aparentemente absurda. Entretanto, ad argumentandum tantum, admitamos
que seja possível e que o aluno mesmo sem ir às aulas, digamos, de Matemática, consiga as notas,
conceitos ou créditos necessários para a aprovação. Pela lei, deverá ser promovido, uma vez que
o inciso I do art. 24 - não o Parecer CEB n° 5/97 - dispõe que “o controle da freqüência fica a
cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de
ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para
aprovação (grifado)”.
A lei anterior - Lei n° 5.692/71 - dispunha, em seu art. 14, § 3°, que ter-se-ia como aprovado,
quanto à assiduidade, “o aluno de freqüência igual ou superior a 75% na respectiva disciplina,
área de estudo ou atividade”(grifado). Se o legislador houvesse pretendido manter o critério,
teria simplesmente repetido os termos ora transcritos. Optou, no entanto, por adotar como
referência o “total de horas letivas”, nelas somadas, conseqüentemente , as horas ministradas

MARCOS LEGAIS

em todos os conteúdos. E quanto ao aluno da hipótese (o que decidisse faltar a todas as aulas de
Matemática), certamente seria alvo da atenção do serviços de acompanhamento pedagógico da
escola, muito antes de haver consumado a infreqüência imaginada.
2.5 - Cursos e exames supletivos
No item 3.5 do Parecer CEB n° 5/97, os ocupamos de oferecer à comunidade educacional a
leitura da CEB para o art. 38, § 1° da LDB. Ainda assim, percebemos que falta um pouco mais
de luz sobre o dispositivo, Voltemos à lei:
“Art. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão
a base nacional comum do currículo habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter
regular.
§ 1° Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos.
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito.
Onde poderia haver a dúvida? Na indefinição da lei quanto à idade mínima para a conclusão
de curso supletivo? Se este é o caso, vale observar que ao baixar para 15 e 18 anos as idades
mínimas para a realização de exames na modalidade considerada, “no nível de conclusão do
ensino” fundamental ou médio respectivamente, a lei autoriza-nos a entender que os mesmos
mínimos haverão de aplicar-se à conclusão dos cursos.
Esta é a interpretação do CNE, nos termos do art. 90 da LDB, já declarada no Parecer 5/97.
Ainda neste campo, há compreensível preocupação, em mais de um conselho estadual de
educação, com a possibilidade que a lei abriu, ao reduzir a exigência da idade mínima para
alguém se habilitar como Auxiliar de Enfermagem, pela via supletiva, sem a maturidade suficiente
para o exercício de tal atividade. A preocupação procede e, com certeza, recomenda a abertura
de um diálogo, com Conselhos de Enfermagem (Federal ou Regionais), visando à discussão
do problema que, é claro, também diz respeito àqueles órgãos. Isto, até que o assunto venha a
merecer regulamentação definitiva, à luz das novas normas sobre a educação profissional.
Outra questão envolve a inclusão, ou não, de língua estrangeira no elenco dos conteúdos a
serem considerados nos cursos e exames supletivos.
O mesmo art. 38, ao tratar desses cursos e exames, define “que compreenderão a base nacional
comum”. Por seu turno o art. 26, caput, que trata dos currículos do ensino fundamental e médio,
determina sejam eles constituídos de “uma base nacional comum, a ser complementada (...)
por uma parte diversificada”. No § 4° do mesmo artigo, a lei dispõe que “Na parte diversificada
do currículo, será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos
uma língua estrangeira moderna (...)”.
Ora, se os cursos e exames supletivos “compreenderão a base nacional comum” (art. 38,
caput) e se a língua estrangeira moderna não integra esse núcleo, e sim a parte diversificada
(art. 26, § 4°), não há como fugir à conclusão: nos cursos e exames supletivos, a lei não obriga a
inclusão de língua estrangeira moderna. Mesmo considerada a grande importância, nos dias de
hoje, de tão útil instrumento de comunicação.
2.6 - A delegação aos Conselhos Municipais de Educação
Parece ainda persistir alguma dúvida, neste particular. Antes, na Lei n° 5.692/71, art. 71, os
Conselhos Estaduais estavam expressamente autorizados a “delegar parte de suas atribuições a
Conselhos de Educação que se organizassem nos Municípios onde houvesse condições para tanto”.
É preciso acrescentar que a lei apenas prévia os sistemas Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
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O art. 1° da Constituição federal estabelece, como um de seus princípios fundamentais,
a união indissolúvel dos entes federativos, aí incluídos os municípios. O art. 18, ao tratar da
organização do estado, volta a se referir a tais entes, a serem organizados “todos autônomos”,
nos termos dispostos na CF. No art. 30, que relaciona as competências dos municípios, entre
elas, no incisos VI, incluí “manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação pré-escolar e do ensino fundamental”.
A LDB, por seu turno, veio regulamentar a instituição dos sistemas municipais de educação
(art. 8°). Ainda, em artigos subseqüentes, estão delimitadas as competências de cada um desses
sistemas: Federal (art. 16), Estaduais e do Distrito Federal (art. 17) e Municipais (art. 18). Isto
posto, é de se entender que, tendo os municípios as competências que a lei lhes outorga, não há
que se falar em “delegação de competências” a não ser as que lhes são inerentes. Mesmo porque,
somente na Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995, cuja vigência foi mantida no art. 92 da
Lei n° 9.394/96, existe a hipótese da delegação que, no entanto, se refere a atribuição da Câmara
do Ensino Superior deste Conselho. O art. 9°, § 3° da referida Lei n° 9.131/95 admite: “As
atribuições constantes das alíneas “d”, “e” e “f” do parágrafo anterior (§ 2°) poderão ser delegadas,
em parte ou no todo, aos Estados e ao Distrito Federal”. Vê -se, pois, que quando há a intenção
da delegação esta deve vir claramente definida no texto legal. Assim, competências dos Conselhos
Estaduais de Educação devem ser por eles exercidas, cabendo aos sistemas municipais exercitar as
que a lei lhes confere. E é bom lembrar que, dentro das possibilidades que a lei assegura, de um
município optar por manter-se integrado ao respectivo Sistema Estadual de Educação (art. 11,
parágrafo único), a este caberá exercer as competências de que trata ao art. 11.
2.7 - A dependência
O art. 15 da Lei nº 5.692/71, admitia que, “no regime seriado, a partir da 7ª série”, o
aluno viesse a ser matriculado “com dependência de uma ou duas disciplinas, área de estudo ou
atividades de série anterior, desde que preservada a seqüência do currículo”.
Na nova lei, não há referência a este regime. Entretanto, no art. 24, inciso III se lê: “nos
estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento pode admitir formas
de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo (grifado), observadas as
normas do respectivo sistema de ensino”.
É claro, portanto, que entre essas “formas de progressão parcial” é admitida a figura da
“dependência” da lei anterior. Com a observação de que agora, não se fala em limitação de
“uma ou duas disciplinas”. A regra será a estabelecida no regimento escolar e “nas normas do
respectivo sistema de ensino”.
“Art. 11 - Os Municípios incumbir-se-ão de:
V - oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade , o ensino
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem
atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento
do ensino” (grifos do relator).
O Parecer CEB nº 5/97, ao abordar a matéria, logo no primeiro parágrafo, sob título 2,
enfatiza a importância da definição constitucional e da Lei específica, ao não deixar qualquer
dúvida quanto à prioridade de atuação dos municípios (ensino fundamental e educação infantil).
Portanto, o parecer não inova, e nem poderia fazê-lo. Apenas busca explicar a lei. Quando
nele se afirma que a atuação em outros níveis só será admitida “quando atendidas plenamente
as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos
vinculados”, está apenas repetindo o art. 11, inciso V. E há uma clara razão para isto. É que não
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bastará apenas construir uma rede que possa atender a toda a demanda por educação infantil e
ensino fundamental. É necessário dar seqüência ao trabalho, aperfeiçoando o serviço educacional
oferecido, melhorando-lhe a qualidade, remunerando de forma mais adequada os professores
e demais integrantes do sistema. Daí, a necessidade de só serem usados recursos acima dos
vinculados (25%), para a “atuação em outros níveis de ensino”.
Assim, a afirmação contida em uma das consultas, de que a posição do Parecer 5/97 estaria
refletindo “uma tendência federal em tolher a ação municipal nos dispositivos legais e
normativos” será, no mínimo, uma leitura equivocada da nossa análise e interpretação. Ainda
mais, quando é acrescentado que a reflexão vem do argumento da “incapacidade dos municípios
desenvolverem verticalmente o ensino”. Não é esta a visão do relator e, seguramente, não é
também a do Conselho Nacional de Educação, por sua Câmara do Ensino Básico, razão por que,
na matéria, não cabe reanálise do texto anteriormente aprovado.
2.9 - Reclassificação
A novidade tem gerado alguma preocupação, pelo temor da inadequada utilização do disposto
no art. 23, § 1º da lei. Há quem propugne mesmo, nas colocações endereçadas ao CNE, pela
formulação de “uma norma federal, com um mínimo de amarração sobre o assunto (..)
tendo em vista a possibilidade de fraudes”.
Compreende-se o receio, mas trata-se de prerrogativa que se insere no rol das competências que
o art. 23 atribui à escola. Aos sistemas caberá, certamente, estarem atentos no acompanhamento
do exercício dessa Reclassificação, agindo quando alguma distorção for detectada.
2.10 - Garantia de gratuidade para jovens e adultos
Voltando ao “ensino supletivo” (a lei usa “jovens e adultos” e “supletivo”), e preciso elucidar
uma dúvida que apareceu, em consulta de Conselho Estadual de Educação que, salvo melhor
juízo, decorreu de leitura sem apoio no texto da lei. Há o entendimento de que ao dispor, no
art. 37, § 1º, que “os sistemas assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos, que não puderam
efetuar estudos na idade regular, oportunidade educacionais apropriadas”, estaria ocorrendo uma
exorbitância, uma vez que a lei não poderia “obrigar o sistema a oferecer ensino gratuito, salvo
no caso dos sistemas municipais, tolhidos, porém pelo entendimento do Parecer nº 5/97.
Torna-se difícil explicação para a razão da dúvida levantada. Em primeiro lugar, porque o
Parecer 5/97 não oferece qualquer impedimento ao cumprimento do dispositivo. Em segundo
lugar, porque a lei não somente pode como já obriga os sistemas a oferecer o ensino supletivo
gratuito, como claramente determina. O que é necessário levar em conta é que a obrigatoriedade,
é óbvio, se dirige ao ensino público do sistema, seja na rede municipal como na estadual. O
que o dispositivo invocado fez foi apenas corrigir uma injustiça. A Constituição Federal impõe
a obrigatoriedade do ensino fundamental e a sua gratuidade nas escolas públicas. O que está
assegurado na lei é esse direito também aos que já ultrapassaram a idade regular para cursá-lo.
Algumas outras questões sobre ensino supletivo se situam na inequívoca competência dos
órgãos normativos de cada sistema, cabendo a eles regulamentá-las, no que couber.
2.11 - Questões de natureza curricular
Muitas das dúvidas endereçadas ao CNE versam sobre currículos, principalmente com respeito
à base nacional comum. A matéria está sendo trabalhada na Câmara da Educação Básica, tendo
em conta sua complexidade, se o que se quer é o estabelecimento de Diretrizes Curriculares
nacional compatíveis com a nova visão preconizada na LDB. Para tanto, torna-se indispensável a
formulação de um elaborado embasamento doutrinário, para o qual é recomendável a audiência
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das muitas entidades interessadas no assunto e capazes de oferecer sólida contribuição ao
Colegiado.
Assim, questões como a posição da Educação Artística no currículo, a forma de inclusão de
Filosofia e Sociologia no processo, a orientação dos sistemas de ensino e das escolas, quanto à
sua participação na construção da parte diversificada da estrutura curricular, tudo isto estará
devidamente clarificado quando o trabalho em curso na CEB for dado à luz. E quando isto
acontecer, também virão as orientações quanto aos prazos devidamente compatíveis para que tudo
seja transformado em prática no dia-a-dia das escolas. E, por falar em prazos, nunca será demais
repetir que o prazo para que as escolas adaptem “seus estatutos e regimentos aos dispositivos” da
nova lei será o que os respectivos sistemas, por seus órgãos normativos, vierem a estabelecer (art.
88 § 1º). Certamente, tais órgãos terão o bom senso de fixar os prazos em questões de forma
perfeitamente exeqüível.
2.12 - Conclusão
Com certeza, ainda muitas outras dúvidas haverão de ser levantadas ao longo do processo de
implantação do novo regime. O diálogo e a troca de experiências entre o CNE, os Conselhos
Estaduais de Educação, os Conselhos Municipais, onde os sistemas de ensino neste nível forem
criados, bem como entidades da natureza do CONSED, da UNDIME e outras, resultará em
construtivo e eficiente instrumento visando à identificação e a superação dos problemas que
ainda ocorrerão no processo em curso.

II - Voto do Relator
À vista das considerações feitas, o relator é por que o presente parecer seja constituído como
complemento ao Parecer CEB nº 5/97, visando, nos termos do art. 90 da Lei nº 9.394/96,
elucidar as novas dúvidas submetidas ao pronunciamento deste Conselho.

Brasília-DF, 8 de outubro de 1997
(a) Ulysses de Oliveira Panisset - Relator

III - Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica acompanha o Voto do Relator.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 1997.
(aa) Carlos Roberto Jamil Cury - Presidente
        Hermengarda Alves Ludke - Vice-Presidente

MARCOS LEGAIS

Parecer CNE/CEB nº 4, aprovado em 29 de janeiro de 1998
INTERESSADO/MANTENEDORA: MEC/Conselho Nacional de Educação

UF: DF
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I - RELATÓRIO
Introdução
A nação brasileira através de suas instituições, e no âmbito de seus entes federativos vem
assumindo, vigorosamente, responsabilidades crescentes para que a Educação Básica, demanda
primeira das sociedades democráticas, seja prioridade nacional como garantia inalienável do
exercício da cidadania plena.
A conquista da cidadania plena, fruto de direitos e deveres reconhecidos na Constituição
Federal depende, portanto, da Educação Básica, constituída pela Educação Infantil, Fundamental
e Média, como exposto em seu Artigo 6º.
Reconhecendo previamente a importância da Educação Escolar para além do Ensino
Fundamental, a Lei Maior consigna a progressiva universalização do Ensino Médio (Constituição
Federal, art. 208, II), e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96, de
20 de dezembro de 1996), afirma a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do
mesmo.
Assim, a Educação Fundamental, segunda etapa da Educação Básica, além de coparticipar
desta dinâmica é indispensável para a nação. E o é de tal maneira que o direito a ela, do qual
todos são titulares (direito subjetivo), é um dever, um dever de Estado (direito público). Daí
porque o Poder Público é investido de autoridade para impô-la como obrigatória a todos e a
cada um.
Por isto o indivíduo não pode renunciar a este serviço e o poder público que o ignore será
responsabilizado, segundo o art. 208, §2º da CF.
A magnitude da importância da Educação é assim reconhecida por envolver todas as dimensões
do ser humano: o singulus, o civis, o socius ou seja, a pessoa em suas relações individuais, civís
e sociais.
O exercício do direito à Educação Fundamental supõe, também todo o exposto no art. 3º da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no qual os princípios da igualdade, da liberdade,
do reconhecimento do pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, da convivência entre
instituições públicas e privadas estão consagrados.
Ainda neste art. 3º, as bases para que estes princípios se realizem estão estabelecidas na
proposição da valorização dos professores e da gestão democrática do ensino público com
garantia de padrão de qualidade.
Ao valorizar a experiência extra-escolar dos alunos e propor a vinculação entre a educação
escolar, o trabalho e as práticas sociais, a LDB é conseqüente com os arts. 205 e 206 da Constituição
Federal, que baseiam o fim maior da educação no pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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Nestas perspectivas, tanto a Educação Infantil, da qual trata a LDB, arts. 29 a 31, quanto a
Educação Especial, arts. 58 a 60, devem ser consideradas no âmbito da definição das Diretrizes
Curriculares Nacionais, guardadas as especificidades de seus campos de ação e as exigências
impostas pela natureza de sua ação pedagógica.
Um dos aspectos mais marcantes da nova LDB é o de reafirmar, na prática, o caráter de
República Federativa, por colaboração.
Desta forma, a flexibilidade na aplicação de seus princípios e bases, de acordo com a
diversidade de contextos regionais, está presente no corpo da lei, pressupondo, no entanto,
intensa e profunda ação dos sistemas em nível Federal, Estadual e Municipal para que, de forma
solidária e integrada possam executar uma política educacional coerente com a demanda e os
direitos de alunos e professores.
Antecedentes das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
O art. 9º, inciso IV, da LDB assinala ser incumbência da União:... “estabelecer, em colaboração
com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum”.
Logo, os currículos e seus conteúdos mínimos (art. 210 da CF/88), propostos pelo MEC
(art. 9º da LDB), terão seu norte estabelecido através de diretrizes. Estas terão como foro de
deliberação a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (art. 9º, § 1º,
alínea “c” da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995).
Dentro da opção cooperativa que marcou o federalismo no Brasil, após a Constituição de
1988, a proposição das diretrizes será feita em colaboração com os outros entes federativos
(LDB, art. 9º).
Ora, a federação brasileira, baseada na noção de colaboração, supõe um trabalho conjunto
no interior do qual os parceiros buscam, pelo consenso, pelo respeito aos campos específicos
de atribuições, tanto metas comuns como os meios mais adequados para as finalidades maiores
da Educação Nacional. Esta noção implica, então, o despojamento de respostas e caminhos
previamente prontos e fechados, responsabilizando as Secretarias e os Conselhos Estaduais
do Distrito Federal e Municipais de Educação, pela definição de prazos e procedimentos
que favoreçam a transição de políticas educacionais ainda vigentes, encaminhando mudanças e
aperfeiçoamentos, respaldados na Lei 9394/96, de forma a não provocar rupturas e retrocessos,
mas a construir caminhos que propiciem uma travessia fecunda.
Desta forma, cabe à Câmara de Educação Básica do CNE exercer a sua função deliberativa
sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, reservando-se aos entes federativos e às próprias
unidades escolares, de acordo com a Constituição Federal e a LDB, a tarefa que lhes compete
em termos de implementações curriculares.
Tal compromisso da Câmara pressupõe, portanto, que suas “funções normativas e de
supervisão” (Lei 9131/95), apóiem o princípio da definição de Diretrizes Curriculares
Nacionais, reconhecendo a flexibilidade na articulação entre União, Distrito Federal, Estados
e Municípios como um dos principais mecanismos da nova LDB.
No entanto, a flexibilidade por ela propiciada não pode ser reduzida a um instrumento de
ocultação da precariedade ainda existente em muitos segmentos dos sistemas educacionais.
Assim flexibilidade e descentralização de ações devem ser sinônimos de responsabilidades
compartilhadas em todos os níveis.
Ao definir as Diretrizes Curriculares Nacionais, a Câmara de Educação Básica do CNE
inicia o processo de articulação com Estados e Municípios, através de suas próprias propostas
curriculares, definindo ainda um paradigma curricular para o Ensino Fundamental, que
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integra a Base Nacional Comum, complementada por uma Parte Diversificada (LDB, art. 26), a
ser concretizada na proposta pedagógica de cada unidade escolar do País.
Em bem lançado Parecer do ilustre Conselheiro Ulysses de Oliveira Panisset, o de nº
05/97 da CEB, aprovado em 07/05/97 e homologado no DOU de 16/95/97, é explicitada
a importância atribuída às escolas dos sistemas do ensino brasileiro, quando, a partir de suas
próprias propostas pedagógicas, definem seus calendários e formas de funcionamento, e, por
conseqüência, seus regimentos tal como disposto na LDB, arts. 23 a 28.
As propostas pedagógicas e os regimentos das unidades escolares devem, no entanto,
observar as Diretrizes Curriculares Nacionais e os demais dispositivos legais.
Desta forma, ao definir suas propostas pedagógicas e seus regimentos, as escolas estarão
compartilhando princípios de responsabilidade, num contexto de flexibilidade teórico/
metodológica de ações pedagógicas, em que o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação
dos processos educacionais revelem sua qualidade e respeito à equidade de direitos e deveres de
alunos e professores.
Ao elaborar e iniciar a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o Ministério
da Educação propõe um norteamento educacional às escolas brasileiras, “a fim de garantir que,
respeitadas as diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam uma
sociedade múltipla, estratificada e complexa, a educação possa atuar, decisivamente, no processo
de construção da cidadania, tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos
entre os cidadãos, baseado nos princípios democráticos. Essa igualdade implica necessariamente o
acesso à totalidade dos bens públicos, entre os quais o conjunto dos conhecimentos socialmente
relevantes”.
Entretanto, se os Parâmetros Curriculares Nacionais podem funcionar como elemento
catalisador de ações, na busca de uma melhoria da qualidade da educação, de modo algum
pretendem resolver todos os problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem. “A
busca da qualidade impõe a necessidade de investimentos em diferentes frentes, como a formação
inicial e continuada de professores, uma política de salários dignos e plano de carreira, a qualidade
do livro didático, recursos televisivos e de multimídia, a disponibilidade de materiais didáticos.
Mas esta qualificação almejada implica colocar, também, no centro do debate, as atividades
escolares de ensino e aprendizagem e a questão curricular como de inegável importância para a
política educacional da nação brasileira.” (PCN, Volume 1, Introdução, pp.13/14).
Além disso, ao instituir e implementar um Sistema de Avaliação da Educação Básica, o MEC
cria um instrumento importante na busca pela eqüidade, para o sistema escolar brasileiro, o que
deverá assegurar a melhoria de condições para o trabalho de educar com êxito, nos sistemas
escolarizados. A análise destes resultados deve permitir aos Conselhos e Secretarias de Educação
a formulação e o aperfeiçoamento de orientações para a melhoria da qualidade do ensino.
A proposta de avaliação nacional, deve propiciar uma correlação direta entre a Base Nacional
Comum para a educação, e a verificação externa do desempenho, pela qualidade do trabalho de
alunos e professores, conforme regula a LDB, Art. 9º.
Os esforços conjuntos e articulados de avaliação dos sistemas de educação, Federal, Estaduais,
Municipais e do Distrito Federal propiciarão condições para o aperfeiçoamento e o êxito da
Educação Fundamental.
Isto acontecerá na medida em que as propostas pedagógicas das escolas reflitam o projeto
de sociedade local, regional e nacional, que se deseja, definido por cada equipe docente, em
colaboração com os usuários e outros membros da sociedade, que participem dos Conselhos/
Escola/Comunidade e Grêmios Estudantis.
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A elaboração deste Parecer, preparatório à Resolução sobre as Diretrizes Curriculares
Nacionais, é fruto do trabalho compartilhado pelos Conselheiros da Câmara de Educação
Básica, e, em particular do conjunto de proposições doutrinárias, extraídas dos textos elaborados,
especialmente, pelos Conselheiros Carlos Roberto Jamil Cury, Edla Soares, João Monlevade e
Regina de Assis.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental Diretrizes Curriculares
Nacionais são o conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e
procedimentos na Educação Básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino, na organização,
na articulação, no desenvolvimento e na avaliação de suas propostas pedagógicas.
Para orientar as práticas educacionais em nosso país, respeitando as variedades curriculares
já existentes em Estados e Municípios, ou em processo de elaboração, a Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação estabelece as seguintes Diretrizes Curriculares para o
Ensino Fundamental:
I - As escolas deverão estabelecer, como norteadores de suas ações pedagógicas:
a) os Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do
Respeito ao Bem Comum;
b) os Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do exercício da Criticidade
e do respeito à Ordem Democrática;
c) os Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, e da Diversidade de
Manifestações Artísticas e Culturais.
Estes princípios deverão fundamentar as práticas pedagógicas das escolas, pois será através da
Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum, que a Ética
fará parte da vida cidadã dos alunos.
Da mesma forma os Direitos e Deveres de Cidadania e o Respeito à Ordem Democrática,
ao orientarem as práticas pedagógicas, introduzirão cada aluno na vida em sociedade, que busca
a justiça, a igualdade, a equidade e a felicidade para o indivíduo e para todos. O exercício da
Criticidade estimulará a dúvida construtiva, a análise de padrões em que direitos e deveres devam
ser considerados, na formulação de julgamentos.
Viver na sociedade brasileira é fundamentar as práticas pedagógicas, a partir dos Princípios
Estéticos da Sensibilidade, que reconhece nuances e variações no comportamento humano.
Assim como da Criatividade, que estimula a curiosidade, o espírito inventivo, a disciplina para a
pesquisa e o registro de experiências e descobertas.
E, também, da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais, reconhecendo a imensa
riqueza da nação brasileira em seus modos próprios de ser, agir e expressar-se.
II- Ao definir suas propostas pedagógicas, as escolas deverão explicitar o reconhecimento
da identidade pessoal de alunos, professores e outros profissionais e a identidade de cada
unidade escolar e de seus respectivos sistemas de ensino.
O reconhecimento de identidades pessoais é uma diretriz para a Educação Nacional, no
sentido do reconhecimento das diversidades e peculiaridades básicas relativas ao gênero masculino
e feminino, às variedades étnicas, de faixa etária e regionais e às variações sócio/econômicas,
culturais e de condições psicológicas e físicas, presentes nos alunos de nosso país. Pesquisas
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têm apontado para discriminações e exclusões em múltiplos contextos e no interior das escolas,
devidas ao racismo, ao sexismo e a preconceitos originados pelas situações sócio-econômicas,
regionais, culturais e étnicas. Estas situações inaceitáveis têm deixado graves marcas em nossa
população infantil e adolescente, trazendo conseqüências destrutivas. Reverter este quadro é um
dos aspectos mais relevantes desta diretriz.
Estas variedades refletem-se, ainda, na própria Identidade das escolas e sua relação com as
comunidades às quais servem. Assim, desde concepções arquitetônicas, história da escola, algumas
vezes centenária, até questões relacionadas com calendário escolar e atividades curriculares e
extra-curriculares, a diretriz nacional deve reconhecer essas identidades e suas conseqüências na
vida escolar, garantidos os direitos e deveres prescritos legalmente. Neste sentido, as propostas
pedagógicas e os regimentos escolares devem acolher, com autonomia e senso de justiça, o
princípio da identidade pessoal e coletiva de professores, alunos e outros profissionais da escola,
como definidor de formas de consciência democrática. Portanto, a proposta pedagógica de cada
unidade escolar, ao contemplar seja os Parâmetros Curriculares Nacionais, seja outras propostas
curriculares, deverá articular o paradigma curricular proposto na Quarta Diretriz ao projeto
de sociedade que se deseja instituir e transformar, a partir do reconhecimento das identidades
pessoais e coletivas do universo considerado.
III - As escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são constituídas na interação entre
os processos de conhecimento, linguagem e afetivos, como conseqüência das relações entre as
distintas identidades dos vários participantes do contexto escolarizado, através de ações inter e
intra-subjetivas; as diversas experiências de vida dos alunos, professores e demais participantes
do ambiente escolar, expressas através de múltiplas formas de diálogo, devem contribuir para a
constituição de identidades afirmativas, persistentes e capazes de protagonizar ações solidárias e
autônomas de constituição de conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã.
As evidências de pesquisas e estudos nas áreas de Psicologia, Antropologia, Sociologia e
Lingüística, entre outras Ciências Humanas e Sociais, indicam a necessidade imperiosa de se
considerar, no processo educacional, a indissociável relação entre conhecimentos, linguagem e
afetos, como constituinte dos atos de ensinar e aprender.
Esta relação essencial, expressa através de múltiplas formas de diálogo, é o fundamento do ato
de educar, concretizado nas relações entre as gerações, seja entre os próprios alunos ou entre eles
e seus professores. Desta forma os diálogos expressos através de múltiplas linguagens verbais e não
verbais, refletem diferentes identidades, capazes de interagir consigo próprias e com as demais,
através da comunicação de suas percepções, impressões, dúvidas, opiniões e capacidades de entender
e interpretar a ciência, as tecnologias, as artes e os valores éticos, políticos e estéticos.
Grande parte do mau desempenho dos alunos, agravado pelos problemas da reprovação e
da preparação insatisfatória, prévia e em serviço, dos professores, é devida à insuficiência de
diálogos e metodologia de trabalhos diversificados na sala de aula, que permitam a expressão
de níveis diferenciados de compreensão, de conhecimentos e de valores éticos, políticos e
estéticos. Através de múltiplas interações entre professores/alunos, alunos/alunos, alunos/
livros, vídeos, materiais didáticos e a mídia, desenvolvem-se ações inter e intra-subjetivas, que
geram conhecimentos e valores transformadores e permanentes. Neste caso, a diretriz nacional
proposta, prevê a sensibilização dos sistemas educacionais para reconhecer e acolher a riqueza da
diversidade humana desta nação, valorizando o diálogo em suas múltiplas manifestações, como
forma efetiva de educar, de ensinar e aprender com êxito, através dos sentidos e significados
expressos pelas múltiplas vozes, nos ambientes escolares.
Por isso ao planejar suas propostas pedagógicas, seja a partir dos PCN seja a partir de outras
propostas curriculares, os professores e equipes docentes, em cada escola, buscarão as correlações entre
os conteúdos das áreas de conhecimento e o universo de valores e modos de vida de seus alunos.
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Atenção especial deve ser adotada, ainda, nesta Diretriz, para evitar que as propostas
pedagógicas sejam reducionistas ou excludentes, levando aos excessos da “escola pobre para os
pobres”, ou dos grupos étnicos e religiosos apenas para si. Ao trabalhar a relação inseparável entre
conhecimento, linguagem e afetos, as equipes docentes deverão ter a sensibilidade de integrar
estes aspectos do comportamento humano, discutindo-os e comparando-os numa atitude
crítica, construtiva e solidária, dentro da perspectiva e da riqueza da diversidade da grande nação
brasileira, como previsto no art. 3º, inciso I, da LDB.
Neste ponto seria esclarecedor explicitar alguns conceitos, para melhor compreensão do que
propomos:
a) Currículo: atualmente este conceito envolve outros três, quais sejam: currículo formal
(planos e propostas pedagógicas), currículo em ação (aquilo que efetivamente acontece nas salas
de aula e nas escolas), currículo oculto (o não dito, aquilo que tanto alunos, quanto professores
trazem, carregado de sentidos próprios criando as formas de relacionamento, poder e convivência
nas salas de aula). Neste texto quando nos referimos a um paradigma curricular estamos nos
referindo a uma forma de organizar princípios Éticos, Políticos e Estéticos que fundamentam a
articulação entre Áreas de Conhecimentos e aspectos da Vida Cidadã.
b) Base Nacional Comum: refere-se ao conjunto de conteúdos mínimos das Áreas de
Conhecimento articulados aos aspectos da Vida Cidadã de acordo com o art. 26. Por ser a
dimensão obrigatória dos curriculos nacionais – certamente âmbito privilegiado da avaliação
nacional do rendimento escolar – a Base Nacional Comum deve preponderar substancialmente
sobre a dimensão diversificada.
É certo que o art. 15 indica um modo de se fazer a travessia, em vista da autonomia responsável
dos estabelecimentos escolares. A autonomia, como objetivo de uma escola consolidada, saberá
resumir em sua proposta pedagógica (art. 12 da LDB) a integração da Base Nacional Comum e
da Parte Diversificada, face às finalidades da Educação Fundamental.
c) Parte Diversificada: envolve os conteúdos complementares, escolhidos por cada sistema
de ensino e estabelecimentos escolares, integrados à Base Nacional Comum, de acordo com as
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela, refletindose, portanto, na Proposta Pedagógica de cada Escola, conforme o art. 26.
d) Conteúdos Mínimos das Áreas de Conhecimento: refere-se às noções e conceitos
essenciais sobre fenômenos, processos, sistemas e operações, que contribuem para a constituição
de saberes, conhecimentos, valores e práticas sociais indispensáveis ao exercício de uma vida de
cidadania plena.
Ao utilizar os conteúdos mínimos, já divulgados inicialmente pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais, a serem ensinados em cada área de conhecimento, é indispensável considerar, para
cada segmento (Educação Infantil, 1ª. à 4ª. e 5ª. a 8ª. séries), ou ciclos, que aspectos serão
contemplados na intercessão entre as áreas e aspectos relevantes da cidadania, tomando-se em
conta a identidade da escola e seus alunos, professores e outros profissionais que aí trabalham.
O espaço destas intercessões é justamente o de criação e recriação de cada escola, com suas
equipes pedagógicas, a cada ano de trabalho.
Assim, a Base Nacional Comum será contemplada em sua integridade, e complementada e
enriquecida pela Parte Diversificada, contextualizará o ensino em cada situação existente nas
escolas brasileiras. Reiteramos que a LDB prevê a possibilidade de ampliação dos dias e horas de
aula, de acordo com as possibilidades e necessidades das escolas e sistemas.
Embora os Parâmetros Curriculares propostos e encaminhados às escolas pelo MEC sejam
Nacionais, não têm, no entanto, caráter obrigatório, respeitando o princípio federativo de
colaboração nacional. De todo modo, cabe à União, através do próprio MEC o estabelecimento
de conteúdos mínimos para a chamada Base Nacional Comum (LDB, art. 9º).
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IV- Em todas as escolas, deverá ser garantida a igualdade de acesso dos alunos a uma Base
Nacional Comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na
diversidade nacional; a Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada deverão integrar-se em
torno do paradigma curricular, que visa estabelecer a relação entre a Educação Fundamental
com:
a) a Vida Cidadã, através da articulação entre vários dos seus aspectos como:
1. a Saúde;
2. a Sexualidade;
3. a Vida Familiar e Social;
4. o Meio Ambiente;
5. o Trabalho;
6. a Ciência e a Tecnologia;
7. a Cultura;
8. as Linguagens; com,
b) as Áreas de Conhecimento de:
1. Língua Portuguesa;
2. Língua Materna (para populações indígenas e migrantes);
3. Matemática;
4. Ciências;
5. Geografia;
6. História;
7. Língua Estrangeira;
8. Educação Artística;
9. Educação Física;
10. Educação Religiosa (na forma do art. 33 da LDB).
Assim, esta articulação permitirá que a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada
atendam ao direito de alunos e professores terem acesso a conteúdos mínimos de conhecimentos
e valores, facilitando, desta forma, a organização, o desenvolvimento e a avaliação das propostas
pedagógicas das escolas, como estabelecido nos arts. 23 a 28 , 32 e 33, da LDB.
A Educação Religiosa, nos termos da Lei, é uma disciplina obrigatória de matrícula facultativa
no sistema público (art. 33 da LDB).
Considerando que as finalidades e objetivos dos níveis e modalidades de educação e de ensino
da Educação Básica são, segundo o Art. 22 da LDB:
• desenvolver o educando;
• assegurar-lhe a formação comum indispensável ao exercício da cidadania;
• fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
E, considerando, ainda, que o Ensino Fundamental, ( art. 32), visa à formação básica do
cidadão mediante:
• o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio
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da leitura, da escrita e do cálculo;
• a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, desenvolvimento da capacidade
de aprendizagem, do fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância, situados no horizonte da igualdade, mais se justifica o paradigma
curricular apresentado para as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental.
A construção da Base Nacional Comum passa pela constituição dos saberes integrados à
ciência e à tecnologia, criados pela inteligência humana. Por mais instituinte e ousado, o saber
terminará por fundar uma tradição, por criar uma referência. A nossa relação com o instituído
não deve ser, portanto, de querer destruí-lo ou cristalizá-lo. Sem um olhar sobre o instituído,
criamos lacunas, desfiguramos memórias e identidades, perdemos vínculo com a nossa história,
quebramos os espelhos que desenham nossas formas. A modernidade, por mais crítica que tenha
sido da tradição, arquitetou-se a partir de referências e paradigmas seculares. A relação com o
passado deve ser cultivada, desde que se exerça uma compreensão do tempo como algo dinâmico,
mas não simplesmente linear e seqüencial. A articulação do instituído com o instituinte possibilita
a ampliação dos saberes, sem retirá-los da sua historicidade e, no caso do Brasil, de interação
entre nossas diversas etnias, com as raízes africanas, indígenas, européias e orientais.
A produção e a constituição do conhecimento, no processo de aprendizagem, dá muitas
vezes, a ilusão de que podemos seguir sozinhos com o saber que acumulamos. A natureza
coletiva do conhecimento termina sendo ocultada ou dissimulada, negando-se o fazer social.
Nada mais significativo e importante, para a construção da cidadania, do que a compreensão de
que a cultura não existiria sem a socialização das conquistas humanas. O sujeito anônimo é, na
verdade, o grande artesão dos tecidos da história.
Além disso, a existência dos saberes associados aos conhecimentos científicos e tecnológicos
nos ajuda a caminhar pelos percursos da história, mas sua existência não significa que o real é
esgotável e transparente.
Por outro lado, costuma-se reduzir a produção e a constituição do conhecimento no
processo de aprendizagem, à dimensão de uma razão objetiva, desvalorizando-se outros tipos de
experiências ou mesmo expressões outras da sensibilidade.
Assim, o modelo que despreza as possibilidades afetivas, lúdicas e estéticas de entender o mundo
tornou-se hegemônico, submergindo no utilitarismo que transforma tudo em mercadoria. Em
nome da velocidade e do tipo de mercadoria, criaram-se critérios para eleger valores que devem
ser aceitos como indispensáveis para o desenvolvimento da sociedade. O ponto de encontro
tem sido a acumulação e não a reflexão e a interação, visando à transformação da vida, para
melhor. O núcleo da aprendizagem terminaria sendo apenas a criação de rituais de passagem e
de hierarquia, contrapondo-se, inclusive, à concepção abrangente de educação explicitada nos
arts. 205 e 206, da CF.
No caso, pode-se, também, recorrer ao estabelecido no art. 1º, da LDB quando reconhece
a importância dos processos formativos desenvolvidos nos movimentos sociais, nos organismos
da sociedade civil e nas manifestações culturais, apontando, portanto, para uma concepção de
educação relacionada com a invenção da cultura; e a cultura é, sobretudo, o território privilegiado
dos significados. Sem uma interpretação do mundo, não podemos entendê-lo. A interpretação
é uma leitura do pensar, do agir e do sentir dos homens e das mulheres. Ela é múltipla e revela
que a cultura é uma abertura para o infinito, e o próprio “homem é uma metáfora de si mesmo”.
A capacidade de interpretar o mundo amplia-se com a criação contínua de linguagens e a
possibilidade crescente de socializá-las, mas não pode deixar de contemplar a relação entre as
pessoas e o meio ambiente, medida pelo trabalho, espaço fundamental de geração de cultura.
Ora, a instituição de uma Base Nacional Comum com uma Parte Diversificada, a partir da LDB,
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supõe um novo paradigma curricular que articule a Educação Fundamental com a Vida Cidadã.
O significado que atribuímos à Vida Cidadã é o do exercício de direitos e deveres de pessoas,
grupos e instituições na sociedade, que em sinergia, em movimento cheio de energias que se
trocam e se articulam, influem sobre múltiplos aspectos, podendo assim viver bem e transformar
a convivência para melhor.
Assim as escolas com suas propostas pedagógicas, estarão contribuindo para um projeto de
nação, em que aspectos da Vida Cidadã, expressando as questões relacionadas com a Saúde, a
Sexualidade, a Vida Familiar e Social, o Meio Ambiente, o Trabalho, a Ciência e a Tecnologia, a
Cultura e as Linguagens, se articulem com os conteúdos mínimos das Áreas de Conhecimento.
Menção especial deve ser feita à Educação Infantil, definida nos arts. 29 a 31 da LDB que,
dentro de suas especificidades, deverá merecer dos sistemas de ensino as mesmas atenções que a
Educação Fundamental, no que diz respeito às Diretrizes Curriculares Nacionais. A importância
desta etapa da vida humana, ao ser consagrada na LDB, afirmando os direitos das crianças de
0 aos 6 anos, suas famílias e educadores, em creches e classes de educação infantil, deve ser
acolhida pelos sistemas de ensino dentro das perspectivas propostas pelas DCN, com as devidas
adequações aos contextos a que se destinam.
Recomendação análoga é feita em relação à Educação Especial, definida e regida pelos arts.
58 a 60 da LDB, que inequivocamente, consagram os direitos dos portadores de necessidades
especiais de educação, suas famílias e professores. As DCN dirigem-se também a eles que, em
seus diversos contextos educacionais, deverão ser regidos por seus princípios.
Assim, respeitadas as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
da população servida pelas escolas, todos os alunos terão direito de acesso aos mesmos conteúdos
de aprendizagem, a partir de paradigma curricular apresentado dentro de contextos educacionais
diversos e específicos. Esta é uma das diretrizes fundamentais da Educação Nacional.
Dentro do que foi proposto, três observações são especialmente importantes:
a) A busca de definição, nas propostas pedagógicas das escolas, dos conceitos específicos
para cada área de conhecimento, sem desprezar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade
entre as várias áreas. Neste sentido, as propostas curriculares dos sistemas e das escolas devem
articular fundamentos teóricos que embasem a relação entre conhecimentos e valores voltados
para uma vida cidadã, em que, como prescrito pela LDB, o ensino fundamental esteja voltado
para o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio
da leitura, da escrita e do cálculo; compreensão do ambiente natural e social, do sistema político,
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, desenvolvimento da
capacidade de aprendizagem, fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância.
Os sistemas de ensino, ao decidir, de maneira autônoma, como organizar e desenvolver a
Parte Diversificada de suas propostas pedagógicas, têm uma oportunidade magnífica de tornarem
contextualizadas e próximas, experiências educacionais consideradas essenciais para seus alunos.
b) A compreensão de que propostas curriculares das escolas e dos sistemas, e das propostas
pedagógicas das escolas, devem integrar bases teóricas que favoreçam a organização dos conteúdos
do paradigma curricular da Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada: Tudo, visando ser
conseqüente no planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas pedagógicas. Quaisquer
que sejam as orientações em relação a organização dos sistemas por séries, ciclos, ou calendários
específicos, é absolutamente necessário ter claro que o processo de ensinar e aprender só terá
êxito quando os objetivos das intenções educacionais abrangerem estes requisitos.
Assim, para elaborar suas propostas pedagógicas, as Escolas devem examinar, para posterior
escolha, os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Propostas Curriculares de seus Estados e
Municípios, buscando definir com clareza a finalidade de seu trabalho, para a variedade de alunos
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presentes em suas salas de aula. Tópicos regionais e locais muito enriquecerão suas propostas,
incluídos na Parte Diversificada, mas integrando-se à Base Nacional Comum.
c) A cautela em não adotar apenas uma visão teórico-metodológica como a única resposta
para todas as questões pedagógicas. Os professores precisam de um aprofundamento continuado
e de uma atualização constante em relação às diferentes orientações originárias da Psicologia,
Antropologia, Sociologia, Psico e Sócio-Lingüística e outras Ciências Humanas, Sociais e Exatas
para evitar os modismos educacionais, suas frustrações e resultados falaciosos.
O aperfeiçoamento constante dos docentes e a garantia de sua autonomia, ao conceber e
transformar as propostas pedagógicas de cada escola, é que permitirão a melhoria na qualidade
do processo de ensino da Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada.
V – As escolas deverão explicitar, em suas propostas curriculares, processos de ensino
voltados para as relações com sua comunidade local, regional e planetária, visando
à interação entre a Educação Fundamental e a Vida Cidadã; os alunos, ao aprender os
conhecimentos e valores da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada, estarão também
constituindo suas identidades como cidadãos em processo, capazes de ser protagonistas de
ações responsáveis, solidárias e autônomas em relação a si próprios, às suas famílias e às
comunidades.
Um dos mais graves problemas da educação em nosso país é sua distância em relação à vida e
a processos sociais transformadores. Um excessivo academicismo e um anacronismo em relação
às transformações existentes no Brasil e no resto do mundo, de um modo geral, condenaram a
Educação Fundamental, nestas últimas décadas, a um arcaísmo que deprecia a inteligência e a
capacidade de alunos e professores e as características específicas de suas comunidades. Esta diretriz
prevê a responsabilidade dos sistemas educacionais e das unidades escolares em relação a uma
necessária atualização de conhecimentos e valores, dentro de uma perspectiva crítica, responsável e
contextualizada. Esta diretriz está em consonância especialmente com o Art. 27 da LDB.
Desta forma, através de possíveis projetos educacionais regionais dos sistemas de ensino,
através de cada unidade escolar, transformam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais em currículos
específicos e propostas pedagógicas das escolas.
VI - As escolas utilizarão a Parte Diversificada de suas propostas curriculares, para enriquecer
e complementar a Base Nacional Comum, propiciando, de maneira específica, a introdução de
projetos e atividades do interesse de suas comunidades (arts. 12 e 13 da LDB)
Uma auspiciosa inovação introduzida pela LDB refere-se ao uso de uma Parte Diversificada
a ser utilizada pelas escolas no desenvolvimento de atividades e projetos, que as interessem
especificamente.
É evidente, no entanto, que as decisões sobre a utilização desse tempo, se façam pelas equipe
pedagógica das escolas e das Secretarias de educação, em conexão com o paradigma curricular
que orienta a Base Nacional Comum.
Assim, projetos de pesquisa sobre ecossistemas regionais, por exemplo, ou atividades artísticas
e de trabalho, novas linguagens (como da informática, da televisão e de vídeo) podem oferecer
ricas oportunidades de ampliar e aprofundar os conhecimentos e valores presentes na Base
Nacional Comum.
VII - As Escolas devem, através de suas propostas pedagógicas e de seus regimentos, em clima
de cooperação, proporcionar condições de funcionamento das estratégias educacionais, do espaço
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físico, do horário e do calendário escolar, que possibilitem a adoção, a execução, a avaliação e o
aperfeiçoamento das demais Diretrizes, conforme o exposto na LDB arts 12 a 14.
Para que todas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental sejam
realizadas com êxito, são indispensáveis o espírito de equipe e as condições básicas para planejar
os usos de espaço e tempo escolar.
Assim, desde a discussão e as ações correlatas sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade,
decisões sobre sistema seriado ou por ciclos, interação entre diferentes segmentos no exercício da
Base Nacional Comum e Parte Diversificada, até a relação com o bairro, a comunidade, o estado,
o país, a nação e outros países, serão objeto de um planejamento e de uma avaliação constantes
da Escola e de sua proposta pedagógica.

II - Voto da Relatora
Á luz das considerações anteriores, a Relatora vota no sentido de que este conjunto de
Diretrizes Curriculares Nacionais norteiem os rumos da Educação Brasileira, garantindo direitos
e deveres básicos de cidadania, conquistados através da Educação Fundamental e consagrados
naquilo que é primordial e essencial: aprender com êxito, o que propicia a inclusão numa vida
de participação e transformação nacional, dentro de um contexto de justiça social, equilíbrio e
felicidade.

Brasília-DF, 29 de janeiro de 1998.
Conselheira Regina Alcântara de Assis - Relatora

III - Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica acompanha o Voto da Relatora.
Sala das Sessões, 29 de janeiro de 1998
Conselheiros Carlos Roberto Jamil Cury - Presidente
Hermengarda Alves Ludke - Vice-Presidente
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Parecer CNE/CEB nº 15, aprovado em 1º de junho de 1998
INTERESSADO/MANTENEDORA: MEC/Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação
Básica
ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
RELATORA: Conselheira Guiomar Namo de Mello
PROCESSO Nº 230001.000309/97-46
PARECER Nº:
CEB 15/98

CÂMARA OU COMISSÃO:
Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
01/06/98

Relatório
1. Introdução
Pelo Aviso nº 307, de 07/07/97, o Ministro da Educação e do Desporto encaminhou,
para apreciação e deliberação da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de
Educação (CNE), o documento que apresenta propostas de regulamentação da base curricular
nacional e de organização do ensino médio. A iniciativa do Senhor Ministro, ao enviar o referido
documento, não visou apenas cumprir a lei, que determina ao MEC elaborar a proposta de diretrizes curriculares para deliberação do Conselho, mas também estimular o debate em torno do
tema no âmbito deste colegiado e da comunidade educacional aqui representada.
No esforço para responder à iniciativa do Ministério da Educação e do Desporto (MEC), a
CEB/CNE viu-se assim convocada a ir além do cumprimento estrito de sua função legal. Procurou, dessa forma, recolher e elaborar as visões, experiências, expectativas e inquietudes em
relação ao ensino médio que hoje estão presentes na sociedade brasileira, especialmente entre
seus educadores, a maior parte das quais coincidem com os pressupostos, idéias e propostas do
documento ministerial.
O presente parecer é fruto, portanto, da consulta a muitas e variadas vertentes. A primeira
delas foram, desde logo, os estudos procedidos pelo próprio MEC, por intermédio da Secretaria
de Ensino Médio e Tecnológico (SEMTEC), que respondem pela qualidade técnica da proposta
encaminhada ao Conselho Nacional de Educação. Esses estudos, bem como os especialistas que
os realizaram, foram colocados à disposição da CEB, propiciando uma rica fonte de referências.
Os princípios pedagógicos discutidos na quarta parte visam traduzir o que já estava presente
na proposta ministerial, dando indicações mais detalhadas do tratamento a ser adotado para os
conteúdos curriculares. Da mesma forma, as áreas apresentadas para a organização curricular não
diferem substancialmente daquelas constantes do documento original, ainda que antecedidas por
considerações psicopedagógicas de maior fôlego.
O resultado do trabalho da CEB consubstanciado neste parecer, está assim em sintonia com
o documento encaminhado pelo MEC e integra-se, como parte normativa, às orientações constantes dos documentos técnicos preparados pela SEMTEC. Estes últimos, com recomendações
sobre os conteúdos que dão suporte às competências descritas nas áreas de conhecimento estabelecidas no parecer, bem como sobre suas metodologias, deverão complementar a parte normativa para melhor subsidiar o planejamento curricular dos sistemas e de suas escolas de ensino
médio.
Quando iniciou o exame sistemático das questões do ensino médio, a pauta da CEB já contabilizava avançado grau de amadurecimento em torno do tema das diretrizes curriculares para o
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ensino fundamental (DCNNF), elaboradas ao longo de 1997. Estas últimas, por sua vez, iniciaram-se quando da apreciação, pela CEB, dos Parâmetros Curriculares Nacionais recomendados
pelo MEC para as quatro primeiras séries da escolaridade obrigatória.
Esta relatoria beneficiou-se, dessa forma, do trabalho realizado pela CEB para formular as
DCNs, no tocante a três aspectos que são detidamente examinados no texto: o conceito de diretrizes adotado pela legislação e seu significado no momento atual; o papel do Conselho Nacional
de Educação (CNE) na regulamentação dessa matéria; e os princípios estéticos, políticos e éticos
que inspiram a LDB e, por conseqüência, devem inspirar o currículo. A decisão da CEB quanto
a deter-se mais longamente neste terceiro aspecto deve-se, em grande medida, ao consenso construído durante a discussão das DCNs em torno desses princípios, que, por serem seu produto,
nelas aparecem menos desenvolvidos.
Os temas específicos do ensino médio, a maioria deles polêmicos, foram exaustivamente escrutinados pela CEB nas sucessivas versões deste parecer. Esse trabalho coletivo materializou-se
em contribuições escritas, comentários, sugestões, indicações bibliográficas, que foram incorporados ao longo de todo o parecer.
A riqueza da contribuição dos conselheiros, que, em muitos casos, trouxeram visões e experiências de seus próprios espaços de atuação, foi inestimável para esclarecer a todos – sobretudo a
esta relatoria – a complexidade e importância das normas que o parecer deve fundamentar.
Outra vertente importante do presente parecer foram as contribuições brasileiras e estrangeiras, no Seminário Internacional de Políticas de Ensino Médio, organizado pelo Conselho
Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED), em colaboração com a Secretaria
de Educação de São Paulo, em 1996.
Essa iniciativa ampliou a compreensão da problemática da etapa final de nossa educação básica, examinada à luz do que vem se passando com a educação secundária na Europa, América
Latina e Estados Unidos da América do Norte. Sua importância foi tanto maior quanto mais
débil é a tradição brasileira de ensino médio universalizado.
Finalmente, é preciso mencionar as contribuições, críticas e sugestões da comunidade educacional brasileira. Estas foram apresentadas nas duas audiências públicas organizadas pelo CNE,
na reunião de trabalho com representantes dos órgãos normativos e executivos dos sistemas de
ensino estaduais, e nas várias reuniões, seminários e debates em que as versões do texto em discussão foram apresentadas e apreciadas.
Em todas essas oportunidades, a participação solidária de muitas entidades educacionais foi
decisiva para aprofundar a fundamentação teórica dos pressupostos e princípios presentes tanto
no documento original do MEC, quanto no presente parecer. Entre essas entidades, situam-se
a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPEd), a Confederação Nacional
de Trabalhadores da Educação (CNTE), o CONSED, o Fórum dos Conselhos Estaduais de
Educação, a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, as universidades públicas
e privadas, as associações de escolas particulares de ensino médio, as instituições do Sistema S
(SENAI, SENAC, SENAR), a SEMTEC, as escolas técnicas federais.
À presença qualificada de tantas instituições da comunidade educacional no debate que antecedeu este parecer, deve ser acrescida a contribuição individual e anônima de inúmeros educadores brasileiros cujos trabalhos escritos, sugestões, críticas e questionamentos ajudaram no esforço
de realizar a maior aproximação possível entre as recomendações normativas e as expectativas
daqueles que, em última instância, serão responsáveis pela sua implementação.
Além de reconhecer a todos quantos contribuíram para a formulação da nova organização
curricular para o ensino médio brasileiro, estas menções visam indicar o processo de consultas
que, com a amplitude permitida pelas condições do país e as circunstâncias da Câmara de Ensino Básico do Conselho Nacional de Educação, recolheu o esforço e o consenso possíveis deste
período tão decisivo para nosso desenvolvimento educacional.
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2. Diretrizes Curriculares: O Papel do Conselho Nacional de Educação
Assim, ninguém discutiria que o legislador deve ocupar-se sobretudo da educação dos jovens. De fato, nas cidades onde não ocorre assim, isso provoca danos aos
regimes, uma vez que a educação deve adaptar-se a cada um deles: pois o caráter
particular a cada regime não apenas o preserva, como também o estabelece em sua
origem; por exemplo, o caráter democrático engendra a democracia e o oligárquico
a oligarquia, e sempre o caráter melhor é causante de um regime melhor.
Fica claro portanto que a legislação deve regular a educação e que esta deve ser
obra da cidade. Não se deve deixar no esquecimento qual deve ser a educação e
como se há de educar. Nos tempos modernos as opiniões sobre este tema diferem. Não
há acordo sobre o que os jovens devem aprender, nem no que se refere à virtude nem
quanto ao necessário para uma vida melhor. Tampouco está claro se a educação
deveria preocupar-se mais com a formação do intelecto ou do caráter. Do ponto de
vista do sistema educativo atual a investigação é confusa, e não há certeza alguma
sobre se devem ser praticadas as disciplinas úteis para a vida ou as que tendem à
virtude, ou as que se sobressaem do ordinário (pois todas elas têm seus partidários).
No que diz respeito aos meios que conduzem à virtude não há acordo nenhum (de
fato não honram, todos, a mesma virtude, de modo que diferem logicamente também sobre seu exercício).
Aristóteles, Política, VIII, 1 e 2.
2.1 Obrigatoriedade Legal e Consenso Político
A Lei nº 9.394/96, que Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), prevê
em seu artigo 9º inciso IV, entre as incumbências da União, estabelecer, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil,
o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos,
de modo a assegurar formação básica comum.
Essa incumbência que a lei maior da educação atribui à União reafirma dispositivos legais
anteriores, uma vez que, já em 1995, a Lei nº 9.131, que trata do Conselho Nacional de Educação (CNE), define em seu artigo 9º alínea c, entre as atribuições da Câmara de Educação
Básica (CEB) desse colegiado, deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério
da Educação e do Desporto. A mencionada incumbência da União estabelecida pela LDB deve
efetuar-se, assim, por meio de uma divisão de tarefas entre o MEC e o CNE.
No entanto, apesar de delegar ao executivo federal e ao CNE o estabelecimento de diretrizes curriculares, a LDB não quis deixar passar a oportunidade de ser, ela mesma, afirmativa na
matéria. Além daquelas indicadas para a educação básica como um todo no artigo 27, diretrizes
específicas para os currículos do ensino médio constam do artigo 36 e seus incisos e parágrafos.
A este Conselho cabe tomar decisões sobre matéria que já está explicitamente indicada no
diploma legal mais abrangente da educação brasileira, o que imprime às Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), objeto do presente Parecer e Deliberação, significado
e magnitude específicos.
“Diretriz” refere-se tanto a direções físicas quanto a indicações para a ação. Linha reguladora
do traçado de um caminho ou de uma estrada, no primeiro caso, conjunto de instruções ou
indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma ação, um negócio, etc., no segundo
caso. Enquanto linha que dirige o traçado da estrada a diretriz é mais perene. Enquanto indicação para a ação ela é objeto de um trato ou acordo entre as partes e está sujeita a revisões mais
freqüentes.
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Utilizando a analogia, pode-se dizer que as diretrizes da educação nacional e de seus currículos, estabelecidas na LDB, correspondem à linha reguladora do traçado que indica a direção, e
devem ser mais duradouras. Sua revisão, ainda que possível, exige a convocação de toda a sociedade, representada no Congresso Nacional. Por tudo isso são mais gerais, refletindo a concepção
prevalecente na Constituição sobre o papel do Estado Nacional na educação. As diretrizes deliberadas pelo CNE estarão mais próximas da ação pedagógica, são indicações para um acordo de
ações e requerem revisão mais freqüente.
A expressão “diretrizes e bases” foi objeto de várias interpretações ao longo da evolução da
educação nacional. Segundo Horta, a interpretação dos educadores liberais para a expressão
“diretrizes e bases”, durante os embates da década de 40, contrapunha-se à idéia autoritária e
centralizadora de que a União deveria traçar valores universais e “preceitos diretores”, na expressão de Gustavo Capanema. Segundo o autor, para os liberais: “Diretriz” é a linha de orientação,
norma de conduta. “Base” é superfície de apoio, fundamento. Aquela indica a direção geral a
seguir, não as minudências do caminho. Esta significa o alicerce do edifício, não o próprio edifício que sobre o alicerce será construído. Assim entendidos os termos, a Lei de Diretrizes e Bases
conterá tão-só preceitos genéricos e fundamentais.
Na Constituição de 1988, a introdução de competência de legislação concorrente em matéria
educacional para estados e municípios, reforça o caráter de “preceitos genéricos” das normas nacionais de educação. Fortalece-se, assim, o federalismo pela ampliação da competência dos entes
federados, promovida pela descentralização.
Oito anos, depois a LDB confirma e dá maior conseqüência a esse sentido descentralizador,
quando afirma, no parágrafo 2º de seu artigo 8º: Os sistemas de ensino terão liberdade de
organização nos termos desta Lei. Mais ainda, adotando a flexibilidade como um de seus eixos
ordenadores, a LDB cria condições para que a descentralização seja acompanhada de uma desconcentração de decisões que, a médio e longo prazo, permita às próprias escolas construírem
“edifícios” diversificados sobre a mesma “base”.
A lei indica explicitamente essa desconcentração em pelo menos dois momentos: no artigo
12, quando inclui a elaboração da proposta pedagógica e a administração de seus recursos humanos e financeiros entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino; e no artigo 15, quando
afirma: Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que
os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira,
observadas as normas gerais de direito financeiro público.
Mas ao mesmo tempo, a Constituição e a legislação que a seguiu, permanecem reafirmando
que é preciso garantir uma base comum nacional de formação. A preocupação constitucional é
indicada no artigo 210 da Carta Magna: Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
A Lei nº 9.131/95 e a LDB ampliam essa tarefa para toda a educação básica e delegam, em
caráter propositivo ao MEC e deliberativo ao CNE, a responsabilidade de trazer as diretrizes
curriculares da LDB para um plano mais próximo da ação pedagógica, para dar maior garantia à
formação nacional comum.
É, portanto, no âmago da tensão entre o papel mais centralizador ou mais descentralizador
do Estado Nacional que se situa a tarefa da Câmara de Educação Básica do CNE ao estabelecer
as diretrizes curriculares para o ensino médio. Cumprindo seu papel de colocar as diferentes
instâncias em sintonia, estas terão de administrar aquela tensão para lograr equilíbrio entre dire
2
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trizes nacionais e proposta pedagógica da escola, mediada pela ação executiva, coordenadora e
potencializadora dos sistemas de ensino.
Essa concepção resgata a interpretação federalista que foi dada ao termo “diretriz” na Constituinte de 1946. Não deixa sem acabamento o papel da União, mas o redefine como iniciativa
de um acordo negociado sob dois pressupostos. O primeiro diz respeito à natureza da doutrina
pedagógica, sempre sujeita a questionamentos e revisões. O segundo refere-se à legitimidade do
CNE como organismo de representação específica do setor educacional e apto a interagir com a
comunidade que representa.
É esse o sentido que Cury dá às diretrizes curriculares para a educação básica deliberadas
pela CEB do CNE: Nascidas do dissenso, unificadas pelo diálogo, elas não são uniformes, não
são toda a verdade, podem ser traduzidas em diferentes programas de ensino e, como toda e
qualquer realidade, não são uma forma acabada de ser.
Vale dizer que a legitimidade do CNE quando, ao fixar diretrizes curriculares, intervém na
organização das escolas, se está respaldada nas funções que a lei lhe atribui, subordina-se aos
princípios das competências federativas e da autonomia. Por outro lado, a competência dos entes federados e a autonomia pedagógica dos sistemas de ensino e suas escolas serão exercidas de
acordo com as diretrizes curriculares nacionais.
Nessa perspectiva, a tarefa do CNE no tocante às DCNEM, se exerce visando a três objetivos
principais:
• sistematizar os princípios e diretrizes gerais contidos na LDB;
• explicitar os desdobramentos desses princípios no plano pedagógico e traduzi-los em diretrizes que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional;
• dispor sobre a organização curricular da formação básica nacional e suas relações com a
parte diversificada, e a formação para o trabalho.
Estas DCNEM não pretendem, portanto, ser as últimas, porque no âmbito pedagógico nada
encerra toda a verdade, tudo comporta e exige contínua atualização. Enquanto expressão das
diretrizes e bases da educação nacional, serão obrigatórias uma vez aprovadas e homologadas.
Enquanto contribuição de um organismo colegiado, de representação convocada, sua obrigatoriedade não se dissocia da eficácia que tenham como orientadoras da prática pedagógica e
subordina-se à vontade das partes envolvidas no acordo que representam.
A título de conclusão, e usando de licença poética incomum nos documentos deste Conselho,
as DCNEM poderiam ser comparadas a certo objeto efêmero cantado pelo poeta: não podem ser
imortais porque nascidas da chama indispensável a qualquer afirmação pedagógica. Mas esperase que sejam infinitas enquanto durem.
2.2 Educação Pós-Obrigatória no Brasil: Exclusão a Ser Superada
Até o presente, a organização curricular do ensino médio brasileiro teve como referência mais
importante os requerimentos do exame de ingresso à educação superior.
A razão disso, fartamente conhecida e documentada, pode ser resumida muito simplesmente:
num sistema educacional em que poucos conseguem vencer a barreira da escola obrigatória, os
que chegam ao ensino médio destinam-se, em sua maioria, aos estudos superiores para terminar
sua formação pessoal e profissional. Mas essa situação está mudando e vai mudar ainda mais significativamente nos próximos anos.
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A demanda por ascender a patamares mais avançados do sistema de ensino é visível na sociedade brasileira. Essa ampliação de aspirações decorre não apenas da urbanização e modernização
conseqüentes do crescimento econômico, mas também de uma crescente valorização da educação como estratégia de melhoria de vida e empregabilidade. Dessa forma, aquilo que no plano
legal foi durante décadas estabelecido como obrigação, passa a integrar, no plano político, o
conjunto de direitos da cidadania.
O aumento ainda lento, porém contínuo, dos que conseguem concluir a escola obrigatória,
associado à tendência para diminuir a idade dos concluintes, vai permitir a um número crescente de jovens ambicionar uma carreira educacional mais longa. Por outro lado, a demanda por
ensino médio vai também partir de segmentos já inseridos no mercado de trabalho que aspiram
a melhoria salarial e social e precisam dominar habilidades que permitam assimilar e utilizar produtivamente recursos tecnológicos novos e em acelerada transformação.
No primeiro caso, são jovens que aspiram a melhores padrões de vida e de emprego. No
segundo são adultos ou jovens adultos, via de regra mais pobres e com vida escolar mais acidentada. Estudantes que aspiram a trabalhar, trabalhadores que precisam estudar, a clientela do ensino médio tende a tornar-se mais heterogênea, tanto etária quanto socioeconomicamente, pela
incorporação crescente de jovens e jovens adultos originários de grupos sociais, até o presente,
sub-representados nessa etapa da escolaridade.
As estatísticas recentes confirmam essa tendência. Desde meados dos anos 80 foi no ensino
médio que se observou o maior crescimento de matrículas no país. De 1985 a 1994, esse crescimento foi em média de mais de 100%, enquanto no ensino fundamental foi de 30%.
A hipótese de que a expansão quantitativa vem ocorrendo pela incorporação de grupos sociais
até então excluídos da continuidade de estudos após o fundamental, fica reforçada quando se
observa o padrão de crescimento da matrícula: concentrado nas redes públicas, e, nestas, predominantemente nos turnos noturnos, que representaram 68% do aumento total. No mesmo
período (85 a 94) a matrícula privada, que na década anterior havia crescido 33%, apresentou
um aumento de apenas 21%.
Se o aumento observado da matrícula já preocupa os sistemas de ensino, a situação é muito
mais grave quando se considera a demanda potencial. O Brasil continua apresentando a insignificante taxa líquida de 25% de escolaridade da população de 15 a 17/18 anos no ensino médio.
Outros tantos dessa faixa etária, embora no sistema educacional, ainda estão presos na armadilha
da repetência e do atraso escolar do ensino fundamental.
Considerando que o egresso do ensino fundamental tem permanecido, em média, onze e
não oito anos na escola, a correção do fluxo de alunos desse nível, se bem sucedida, vai colocar
às portas do ensino médio um grande número de jovens cuja expectativa de permanência no
sistema já ultrapassa os oito anos de escolaridade obrigatória.
A expectativa de crescimento do ensino médio é ainda reforçada pelo fenômeno chamado “onda
de adolescentes”, identificado em recentes estudos demográficos: De fato, enquanto a geração dos
adolescentes de 1990 era numericamente superior à geração de adolescentes de 1980 em 1 milhão
de pessoas, as gerações de adolescentes em 1995 e 2000 serão maiores do que as gerações de 1985
e 1990 em 2.3 e 2.8 milhões de pessoas, respectivamente. No ano 2005, este incremento cairá para
o nível de 500 mil pessoas, caracterizando o fim desta onda de adolescentes.
Mesmo considerando o gradativo declínio do número de adolescentes, caracterizado pela
mencionada “onda”, os números absolutos são enormes e dão uma idéia mais precisa do desafio
educacional que o país enfrentará. Pela contagem da população realizada em 1996 (IBGE), em
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), Plano Nacional de Educação - Proposta do Executivo ao Congresso Nacional, Brasília,
MEC/INEP, 1998.
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1999 o Brasil terá 14.300.448 pessoas com idade entre 15 e 18 anos. Esse número cairá para a
casa dos 13 milhões a partir de 2001, e para a casa dos 12 milhões a partir de 2007. No início
da segunda década do próximo milênio (2012), depois do fenômeno da onda de adolescentes, o
país ainda terá 12.079.520 jovens nessa faixa etária.
Contam-se portanto em números de oito dígitos os cidadãos e cidadãs brasileiros a quem
será preciso oferecer alternativas de educação e preparação profissional para facilitar suas escolhas
de trabalho, de normas de convivência, de formas de participação na sociedade. E quanto mais
melhorar o desempenho do ensino fundamental, mais esse desafio se concentrará no ensino
médio.
Essa tendência já pode ser observada, conforme prossegue o estudo da Fundação SEADE:
Em 1992, cerca de 64% dos adolescentes já estavam fora da escola; em 1995, apenas três anos
depois, este percentual já havia decrescido para algo em torno de 42%. Como conseqüência da
maior permanência no sistema escolar, cresce de forma expressiva a proporção de adolescentes
que avançam além dos quatro primeiros anos. O mesmo se dá, de alguma maneira, em relação à
conclusão do primeiro grau e do segundo grau.
Finalmente, como mostra o mencionado estudo, a onda de adolescentes acontece num momento de escassas oportunidades de trabalho e crescente competitividade pelos postos existentes. Na verdade, os dois fenômenos somados – escassez de emprego e aumento geracional de
jovens – respondem pela expressiva diminuição, na população de adolescentes, da porcentagem
dos que já fazem parte da população economicamente ativa. Este é um indicador a mais de que
essa população vai tentar permanecer mais tempo no sistema de ensino, na expectativa de receber
o preparo necessário para conseguir um emprego.
A capacidade do país para atender essa demanda é muito limitada. Menos de 50% de toda
a população de 15 a 17 anos está matriculada na escola, e destes, metade ainda está no ensino
fundamental. Segundo os dados da UNESCO8, o Brasil tem uma das mais baixas taxas de matrícula bruta nessa faixa etária, comparada à de vários países da América Latina, para não dizer da
Europa, América do Norte ou Ásia.
No continente latino-americano, os países que têm uma taxa bruta de matrícula da população
de 14 a 17 anos menor que a brasileira concentram-se na América Central: Costa Rica, Nicarágua, República Dominicana, Honduras, Haiti, El Salvador e Guatemala. Entre os que, desde
95, ultrapassavam os 50% estão Peru, Colômbia, México e Equador. Dos parceiros do Mercosul
apenas Paraguai e Bolívia têm situação pior: 37% e 40%, respectivamente. Argentina (76%), Chile
(73%) e Uruguai (81%) estão melhores que os “tigres asiáticos” (72%) e caminham para alcançar
a média dos países desenvolvidos (90%).
Não é apenas em virtude de seu tamanho e complexidade, nem mesmo dos muitos equívocos
educacionais cometidos no passado, que um país, cuja economia concorre em tamanho com o
Canadá, apresenta indicadores de cobertura do ensino médio inferiores aos da Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, México, Equador e Peru.
Esse desequilíbrio se explica também por décadas de crescimento econômico excludente, que
aprofundou a fratura social e produziu a pior distribuição de renda do mundo. A esse padrão de
crescimento associa-se uma desigualdade educacional que transformou em privilégio o acesso
a um nível de ensino cuja universalização é hoje considerada estratégica para a competitividade
econômica e o exercício da cidadania.
Até meados deste século o ponto de ruptura do sistema educacional brasileiro situou-se,
na zona rural, no acesso à escola obrigatória, e, nas zonas urbanas, na passagem entre o antigo
primário e o secundário, ritualizada pelo exame de admissão. Com a quase universalização do
ensino fundamental de oito anos, a ruptura passou a expressar-se de outras formas: por diferen8
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ciação de qualidade, dentro do ensino fundamental, atestada pelas altíssimas taxas de repetência
e evasão; e, mais recentemente, pela existência de uma nova barreira de acesso, agora no limiar
e dentro do ensino médio.
A falta de vagas no ensino médio público; a segmentação por qualidade, aguda no setor privado, mas presente também no público; o aumento da repetência e da evasão que estão acompanhando o crescimento da matrícula gratuita do ensino médio alertam para o fato de que a
extensão desse ensino a um número maior e muito mais diversificado de alunos será uma tarefa
tecnicamente complexa e politicamente conflitiva.
Pelo caráter que assumiu na historia educacional de quase todos os países, a educação média
é particularmente vulnerável à desigualdade social. Enquanto a finalidade do ensino fundamental
nunca está em questão, no ensino médio se dá uma disputa permanente entre orientações mais
profissionalizantes ou mais acadêmicas, entre objetivos humanistas e econômicos. Essa tensão
de finalidades expressa-se em privilégios e exclusões quando, como ocorre no caso brasileiro, a
origem social é o fator mais forte na determinação de quais têm acesso à educação média e à qual
modalidade se destinam.
Analisando essa questão, Cury10 afirma sobre esse nível de ensino: Expressando um momento
em que se cruzariam idade, competência, mercado de trabalho e proximidade da maioridade
civil, expõe um nó das relações sociais no Brasil manifestando seu caráter dual e elitista, através mesmo das funções que lhe são historicamente atribuídas: a função formativa, a propedêutica e a profissionalizante.
E prossegue: […] a propedêutica de elites cuja extração se dá nos estratos superiores de uma
sociedade agrária e hierarquizada, incontestavelmente deixou seqüelas (talvez mais do que
isso) até hoje. A função propedêutica, dentro deste modelo, tem um nítido sentido elitista e de
privilégio, com destinação social explícita. E esta associação entre propedêutica e elite ganhará
sua expressão doutrinária máxima tanto na Constituição de 1937 como na Exposição de Motivos que acompanha a reforma do ensino secundário do Decreto-Lei nº 4.244/42.
A Constituição de 1937 é clara no seu artigo 129, cita o autor: O ensino pré-vocacional e
profissional, destinado às classes menos favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever
do Estado.
Já a exposição de motivos de Capanema em 1942, ainda segundo Cury, é conseqüente com
este princípio discriminatório ao dizer que, “além da formação da consciência patriótica o
ensino secundário se destina à preparação das individualidades condutoras, isto é, dos homens
que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, dos homens
portadores das concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas, que é preciso
tornar habituais entre o povo”.
É, portanto, do ensino médio que se vem cobrando uma definição sobre o destino social
dos alunos, cobrança esta que ficou clara com a política, afinal fracassada, de profissionalização
universal criada pela Lei nº 5.692/7111. E nunca é demais lembrar que os concluintes da escola
obrigatória ainda constituem uma minoria selecionada de sobreviventes do ensino fundamental.
Com a melhoria deste último, espera-se que a maioria consiga cumprir as oito séries da escola
obrigatória. A universalização do ensino médio, além de mandamento legal, será assim uma demanda social concreta. É tempo de pensar na escola média a ser oferecida a essa população.
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Os finais dos anos 90 inspiram momentos de rara lucidez, como o que teve Ítalo Calvino
quando afirmou que só aquilo que formos capazes de construir neste milênio poderemos levar para o próximo12. O Brasil não tem para legar ao século XXI uma tradição consolidada de
educação média democrática de qualidade. Mas tem o legado valioso da lição aprendida com a
expansão do ensino fundamental: não é possível oferecer a todos uma escola programada para
excluir a maioria, sem aprofundar a desigualdade, porque, em educação escolar, a superação de
exclusões seculares requer ir além do “fazer mais do mesmo”.
Neste sentido, vale a pena citar a mensagem que o mencionado estudo demográfico da Fundação SEADE envia aos que labutam na educação, após analisar dados etários e de trabalho e
escolaridade na população adolescente:
Já na antevéspera do ano 2000 – após sofrida trajetória que, certamente, inclui mais de uma
repetência e períodos intermitentes fora da escola – os filhos das famílias mais pobres deste país
estão finalmente descobrindo a importância da escola, indo para além dos quatro primeiros
anos iniciais, mesmo nos Estados mais atrasados, e já batendo nas portas do ensino secundário
nos Estados do sul. Não temos mais o direito de repetir erros agora, quando estamos repensando a educação deste país e nos preparando para a árdua luta da competição internacional. É
fundamental criar todo tipo de incentivo e retirar todo tipo de obstáculo para que os jovens permaneçam no sistema escolar. As questões que envolvem o adolescente de hoje não podem mais ser
pensadas fora das relações mais ou menos tensas com o mundo do trabalho, fora de sua condição
de grande consumidor potencial de bens e serviços em uma sociedade de massas, onde a escolarização não se limita mais aos jovens e o trabalho não é só de adultos, ou fora de suas relações de
autonomia ou dependência para com a ordem jurídica e política13.
O momento que vive a educação brasileira nunca foi tão propício para pensar a situação de
nossa juventude numa perspectiva mais ampla do que a de um destino dual. A nação anseia por
superar privilégios, entre eles os educacionais, a economia demanda recursos humanos mais
qualificados. Esta é uma oportunidade histórica para mobilizar recursos, inventividade e compromisso na criação de formas de organização institucional, curricular e pedagógica que superem
o status de privilégio que o ensino médio ainda tem no Brasil, para atender, com qualidade,
clientelas de origens, destinos sociais e aspirações muito diferenciadas.
2.3 As Bases Legais do Ensino Médio Brasileiro
O marco desse momento histórico está dado pela LDB, que aponta o caminho político para
o novo ensino médio brasileiro. Em primeiro lugar destaca-se a afirmação do seu caráter de formação geral, superando no plano legal a histórica dualidade dessa etapa de educação:
Artigo 21 – A educação escolar compõe-se de:
I. educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II. educação superior.
Como bem afirma o documento do MEC que encaminha ao CNE a proposta de organização
curricular do ensino médio, ao incluir este último na educação básica, a LDB transforma em
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Ítalo Calvino, Seis propostas para o próximo milênio, trad. Ivo Barroso, São Paulo, Companhia das Letras, 1990.
A.M. Bercovich, F.R. Madeira e H.G. Torres, op. cit., p.
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norma legal o que já estava anunciado no texto constitucional: Na verdade, a Constituição de
1988 já prenunciava isto quando, no inciso II do artigo 208, garantia como dever do Estado
a “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio”. Posteriormente, a
emenda Constitucional nº 14/96 altera a redação desse inciso, sem que se altere neste aspecto
o espírito da redação original, inscrevendo no texto constitucional a “progressiva universalização
do ensino médio gratuito”. A Constituição portanto confere a este nível de ensino o estatuto de
direito de todo o cidadão. O ensino médio passa pois a integrar a etapa do processo educacional
que a nação considera básica para o exercício da cidadania, base para o acesso às atividades produtivas, inclusive para o prosseguimento nos níveis mais elevados e complexos de educação, e
para o desenvolvimento pessoal14 […]
O caráter de educação básica do ensino médio ganha conteúdo concreto quando, em seus
artigos 35 e 36, a LDB estabelece suas finalidades, traça as diretrizes gerais para a organização
curricular e define o perfil de saída do educando:
Artigo 35 – O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três
anos, terá como finalidades:
I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos;
II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores;
III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
Artigo 36 – O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as
seguintes diretrizes:
I. destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das
letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;
II. adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
III. será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida
pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo dentro das disponibilidades da
instituição.
Parágrafo primeiro – Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:
I. domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
II. conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
III. domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania.
Parágrafo segundo – O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.
MEC, Aviso 307/97. Encaminha ao CNE a proposta de regulamentação da base curricular nacional e de organização do ensino médio, Brasília, MEC,
1997, mimeo.
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Parágrafo terceiro – Os cursos de ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao
prosseguimento de estudos.
Parágrafo quarto – A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação
profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional.
A lei sinaliza, pois, que mesmo a preparação para o prosseguimento de estudos terá como
conteúdo não o acúmulo de informações mas a continuação do desenvolvimento da capacidade
de aprender e a compreensão do mundo físico, social e cultural, tal como prevê o artigo 32 para
o ensino fundamental, do qual o nível médio é a consolidação e o aprofundamento.
A concepção da preparação para o trabalho, que fundamenta o artigo 35, aponta para a
superação da dualidade do ensino médio: essa preparação será básica, ou seja, aquela que deve
ser base para a formação de todos e para todos os tipos de trabalho. Por ser básica, terá como
referência as mudanças nas demandas do mercado de trabalho, daí a importância da capacidade
de continuar aprendendo; não se destina apenas àqueles que já estão no mercado de trabalho ou
que nele ingressarão a curto prazo; nem será preparação para o exercício de profissões específicas
ou para a ocupação de postos de trabalho determinados.
Assim entendida, a preparação para o trabalho – fortemente dependente da capacidade de
aprendizagem – destacará a relação da teoria com a prática e a compreensão dos processos produtivos enquanto aplicações das ciências, em todos os conteúdos curriculares. A preparação básica para o trabalho não está, portanto, vinculada a nenhum componente curricular em particular,
pois o trabalho deixa de ser obrigação – ou privilégio – de conteúdos determinados para integrar-se ao currículo como um todo. Finalmente, no artigo 36, as diretrizes para a organização
do currículo do ensino médio, a fim de que o aluno apresente o perfil de saída preconizado pela
lei, estabelecem o conhecimento dos princípios científicos e tecnológicos da produção no nível
do domínio, reforçando a importância do trabalho no currículo.
Destaca-se a importância que o artigo 36 atribui às linguagens: à língua portuguesa, não apenas enquanto expressão e comunicação, mas como forma de acessar conhecimentos e exercer a
cidadania; às linguagens contemporâneas, entre as quais é possível identificar suportes decisivos
para os conhecimentos tecnológicos a serem dominados.
Entendida a preparação para o trabalho no contexto da educação básica, da qual o ensino
médio passa a fazer parte inseparável, o artigo 36 prevê a possibilidade de sua articulação com
cursos ou programas diretamente vinculados à preparação para o exercício de uma profissão, não
sem antes: reiterar a importância da formação geral a ser assegurada; e definir a equivalência de
todos os cursos de ensino médio para efeito de continuidade de estudos. Neste sentido, e coerente com o princípio da flexibilidade, a LDB abre aos sistemas e escolas muitas possibilidades
de colaboração e articulação institucional a fim de que os tempos e espaços da formação geral
fiquem preservados e a experiência de instituições especializadas em educação profissional seja
aproveitada, de modo a responder às necessidades heterogêneas dos jovens brasileiros.
2.4 O Ensino Médio no Mundo: Uma Transformação Acelerada
O desafio de ampliar a cobertura do ensino médio ocorre no Brasil ao mesmo tempo em que,
no mundo todo, a educação posterior à primária passa por revisões radicais nas suas formas de
organização institucional e nos seus conteúdos curriculares.
Etapa da escolaridade que tradicionalmente acumula as funções propedêuticas e de terminalidade, ela tem sido a mais afetada pelas mudanças nas formas de conviver, de exercer a cidadania
e de organizar o trabalho, impostas pela nova geografia política do planeta, pela globalização
econômica e pela revolução tecnológica.
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A facilidade de acessar, selecionar e processar informações está permitindo descobrir novas
fronteiras do conhecimento, nas quais este se revela cada vez mais integrado. Integradas são
também as competências e habilidades requeridas por uma organização da produção na qual
criatividade, autonomia e capacidade de solucionar problemas serão cada vez mais importantes, comparadas à repetição de tarefas rotineiras. E mais do que nunca, há um forte anseio de
inclusão e de integração sociais como antídoto à ameaça de fragmentação e segmentação. Essa
mudança de paradigmas – no conhecimento, na produção e no exercício da cidadania – colocou
em questão a dualidade, mais ou menos rígida dependendo do país, que presidiu a oferta de
educação pós obrigatória.
Inicia-se, assim, em meados dos anos 80 e primeira metade dos 90 um processo, ainda em
curso, de revisão das funções tradicionalmente duais da educação secundária, buscando um perfil
de formação do aluno mais condizente com as características da produção pós-industrial. O esforço de reforma teve com forte motivação inicial as mudanças econômicas e tecnológicas.
Descontadas as peculiaridades dos sistemas educacionais dos diferentes países e até mesmo o
grau de sucesso até hoje alcançado pelos esforços de reforma, destacam-se duas características comuns a todas elas: progressiva integração curricular e institucional entre as várias modalidades da
etapa de escolaridade média; e visível desespecialização das modalidades profissionalizantes15.
Numa velocidade nunca antes experimentada, esse processo de reforma, que poderia ter evoluído
para o reforço – apenas mais otimista – da subordinação do ensino médio às necessidades da economia, rapidamente incorpora outros elementos. No bojo das iniciativas que começaram em meados
dos 80, a segunda metade dos anos 90 assiste ao surgimento de uma nova geração de reformas.
Estas já não pretendem apenas a desespecialização da formação profissional. Tampouco se
limitam a tornar menos “acadêmica” e mais “prática” a formação geral. O que se busca agora é
uma redefinição radical e de conjunto do segmento de educação pós-obrigatoriedade. À forte
referência às necessidades produtivas e à ênfase na unificação, características da primeira fase de
reformas, agregam-se agora os ideais do humanismo e da diversidade.
Segundo Azevedo: [...] Neste conflito de finalidades parece, por vezes, emergir a oportunidade “histórica”, segundo Tedesco (1995), de aproximar ambas as finalidades, numa nova tensão,
esta agora mais potenciadora do desenvolvimento humano. E prossegue: […] não é tanto o ensino técnico e a formação profissional que carecem de reformas mais ou menos desespecializadoras
e unificadoras, é também o ensino geral que precisa de profunda revisão, ou seja, todas as vias
e modalidades de ensino, desde as mais profissionais até às mais “liberais” para usar o termo
inglês, são chamadas a contribuir de outro modo para um desenvolvimento mais equilibrado
da personalidade dos indivíduos16.
A União Européia manifestou-se de forma contundente a favor da unificação do ensino médio, mas alerta para a exigência de considerar outras necessidades, além das que são sinalizadas
pela organização do trabalho. E busca sustentação para sua posição no pensamento do próprio
empresariado europeu: a missão fundamental da educação consiste em ajudar cada indivíduo
a desenvolver todo o seu potencial e a tornar-se um ser humano completo, e não um mero instrumento da economia; a aquisição de conhecimentos e competências deve ser acompanhada pela
educação do caráter, a abertura cultural e o despertar da responsabilidade social17.
A mesma orientação segue a UNESCO no relatório da Reunião Internacional sobre Educação para o Século XXI. Esse documento apresenta as quatro grandes necessidades de aprendizagem dos cidadãos do próximo milênio às quais a educação deve responder: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E insiste em que nenhuma delas deve ser
negligenciada.
J. Azevedo, “A crescente unificação do ensino secundário na Europa”, in: Seminário Internacional Políticas Públicas do Ensino Médio, op. cit., p.
Idem, ibidem.
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É sintomático que, diante do desafio que representam essas aprendizagens, se assista a uma
revalorização das teorias que destacam a importância dos afetos e da criatividade no ato de aprender. A integração das cognições com as demais dimensões da personalidade é o desafio que as
tarefas de vida na sociedade da informação e do conhecimento estão (re)pondo à educação e à
escola.
A reposição do humanismo nas reformas do ensino médio deve ser entendida então como
busca de saídas para possíveis efeitos negativos do pós industrialismo. Diante da fragmentação
gerada pela quantidade e velocidade da informação, é para a educação que se voltam as esperanças de preservar a integridade pessoal e estimular a solidariedade.
Espera-se que a escola contribua para a constituição de uma cidadania de qualidade nova,
cujo exercício reúna conhecimentos e informações a um protagonismo responsável, para exercer
direitos que vão muito além da representação política tradicional: emprego, qualidade de vida,
meio ambiente saudável, igualdade de homens e mulheres, enfim, ideais afirmativos para a vida
pessoal e para a convivência.
Diante da violência, do desemprego e da vertiginosa substituição tecnológica, revigoram-se
as aspirações de que a escola, especialmente a média, contribua para a aprendizagem de competências de caráter geral, visando a constituição de pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais
autônomas em suas escolhas, mais solidárias, que acolham e respeitem as diferenças, pratiquem a
solidariedade e superem a segmentação social.
Nos países de economia emergente, a essas preocupações somam-se ainda aquelas geradas
pela necessidade de promover um desenvolvimento que seja sustentável a longo prazo e menos
vulnerável à instabilidade causada pela globalização econômica. A sustentabilidade do desenvolvimento, até os anos 70 considerada apenas em termos de acumulação de capital físico e
financeiro, revelou-se a partir dos 80 fortemente associada à qualidade dos recursos humanos e à
adoção de formas menos predatórias de utilização dos recursos naturais. Mais uma vez é sobre a
educação média, ou sobre a sua ausência em quantidade e qualidade satisfatórias, que converge
o centro de gravidade do sistema educacional.
Nas condições contemporâneas de produção de bens, serviços e conhecimentos, a preparação
de recursos humanos para um desenvolvimento sustentável supõe desenvolver a capacidade de
assimilar mudanças tecnológicas e adaptar-se a novas formas de organização do trabalho. Esse
tipo de preparação faz necessário o prolongamento da escolaridade e a ampliação das oportunidades de continuar aprendendo. Formas equilibradas de gestão dos recursos naturais, por seu
lado, exigem políticas de longo prazo, geridas ou induzidas pelo Estado e sustentadas de modo
contínuo e regular por toda a população, na forma de hábitos preservacionistas racionais e bem
informados.
Contextualizada no cenário mundial, e vista sob o prisma da extrema desigualdade que marca seu sistema de ensino, a situação do Brasil é verdadeiramente alarmante. O ensino médio de
maioria é ainda um ideal a ser colocado em prática. Para isso será necessário sair do século XIX
e chegar ao XXI suprimindo etapas nas quais, ao longo do século XX, muitos países ousaram
experimentar e aprender.
No entanto, vista sob o prisma da vontade nacional expressa na LDB, a situação brasileira
é rica de possibilidades. O projeto de ensino médio do país está definido, nas suas diretrizes e
bases, em admirável sintonia com a última geração de reformas do ensino médio no mundo. O
exercício de aproximação dos séculos poderá ser feito de forma inteligente se tivermos presente
a experiência de outros países para evitar os equívocos que eles não puderam evitar18.
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2.5 Respostas a uma Convocação
Sintonizada com as demandas educacionais mais contemporâneas e com as iniciativas mais
recentes que os sistemas de ensino do mundo todo vêm articulando para respondê-las, a LDB
busca conciliar humanismo e tecnologia, conhecimento dos princípios científicos que presidem a
produção moderna e exercício da cidadania plena, formação ética e autonomia intelectual. Esse
equilíbrio entre as finalidades “personalistas” e “produtivistas” requer uma visão unificadora, um
esforço tanto para superar os dualismos, quanto diversificar as oportunidades de formação.
Tornar realidade esse ensino médio ao mesmo tempo unificado e diversificado vai exigir muito mais do que traçar grades curriculares que mesclam ou justapõem disciplinas científicas e
humanidades com pitadas de tecnologia. Tampouco será solução dissimular a formação básica
sob o rótulo de disciplinas pseudoprofissionalizantes, como ocorreu após a Lei nº 5.692/71, ou,
ao revés, oferecer habilitação profissional disfarçada de “educação básica” só porque agora assim
mandam as novas diretrizes e bases da educação.
Mais que um conjunto de regras a ser obedecido, ou burlado, a LDB é uma convocação que
oferece à criatividade e ao empenho dos sistemas e suas escolas a possibilidade de múltiplos arranjos institucionais e curriculares inovadores. É da exploração dessa possibilidade, muito mais
que do cumprimento burocrático dos mandamentos legais, que deverão nascer as diferentes formas de organização do ensino médio, integradas internamente, diversificadas nas suas formas de
inserção no meio sociocultural, para atender um segmento jovem e jovem adulto cujos itinerários
de vida serão cada vez mais imprevisíveis, mas que temos por responsabilidade balizar em marcos
de maior justiça, igualdade, fraternidade e felicidade.
A resposta a uma convocação dessa natureza exige o diálogo e a busca de consensos sobre os
valores, atitudes, padrões de conduta e diretrizes pedagógicas que a mesma LDB propõe como
orientadores da jornada, que será longa e cheia de obstáculos. Deter-se sobre o plano axiológico e tentar traduzi-lo em uma doutrina pedagógica coerente não significa ignorar o operativo, a falta de professores preparados, a precariedade de financiamento. Ao contrário, o esforço
doutrinário se justifica porque a superação desse estado crônico de carências requer clareza de
finalidades, conjugação de esforços e boa vontade para superar conflitos, que só a comunhão de
valores pode propiciar.
3. Fundamentos Estéticos, Políticos e Éticos do Novo Ensino Médio Brasileiro
Houve tempo em que os deuses existiam, mas não as espécies mortais. Quando chegou o momento assinalado pelo destino para sua criação, os deuses formaram-nas nas
entranhas da terra, com uma mistura de terra, de fogo e dos elementos associados ao
fogo e à terra. Quando chegou a ocasião de as trazer à luz, encarregaram Prometeu
e Epimeteu de as prover de qualidades apropriadas. Mas Epimeteu pediu a Prometeu
que lhe deixasse fazer sozinho a partilha. “Quando acabar, disse ele, tu virás examiná-la”. Satisfeito o pedido, procedeu à partilha, atribuindo a uns a força sem a
velocidade, aos outros a velocidade sem a força; deu armas a estes, recusou-as àqueles,
mas concedeu-lhes outros meios de conservação; aos que tinham pequena corpulência
deu asas para fugirem ou refúgio subterrâneo; aos que tinham a vantagem da corpulência esta bastava para os conservar; e aplicou este processo de compensação a todos
os animais. Estas medidas de precaução eram destinadas a evitar o desaparecimento
das raças. Então, quando lhes havia fornecido os meios de escapar à mútua destruição, quis ajudá-los a suportar as estações de Zeus; para isso, lembrou-se de os revestir
de pêlos espessos e peles fortes, suficientes para os abrigar do frio, capazes também de os
proteger do calor e destinados, finalmente a servir, durante o sono, de coberturas naturais, próprias de cada um deles; deu-lhes, além disso, como calçado, sapatos de corno
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ou peles calosas e desprovidas de sangue; em seguida deu-lhes alimentos variados,
segundo as espécies: a uns, ervas do chão, a outros frutos das árvores, a outros raízes;
a alguns deu outros animais a comer, mas limitou sua fecundidade e multiplicou a
das vítimas, para assegurar a preservação da raça.
Todavia, Epimeteu, pouco reflectido, tinha esgotado as qualidades a distribuir,
mas faltava-lhe ainda prover a espécie humana e não sabia como resolver o caso.
Então Prometeu veio examinar a partilha; viu os animais bem providos de tudo,
mas o homem nu, descalço, sem cobertura nem armas, e aproximava-se o dia fixado
em que ele devia sair do seio da terra para a luz. Então Prometeu, não sabendo
que inventar para dar ao homem um meio de conservação, roubou a Hefaisto e
a Ateneia o conhecimento das artes com o fogo, pois sem o fogo o conhecimento das
artes é impossível e inútil, e presenteou com isto o homem. O homem ficou assim com
ciência para conservar a vida, mas faltava-lhe a ciência política; esta, possuía-a
Zeus, e Prometeu já não tinha tempo de entrar na acrópole que Zeus habita e onde
velam, aliás, temíveis guardas. Introduziu-se, pois, furtivamente na oficina comum em que Ateneia e Hefaisto cultivavam o seu amor às artes, furtou ao Deus
a sua arte de manejar o fogo e à Deusa a arte que lhe é própria, e ofereceu tudo ao
homem, tornando-o apto a procurar recursos para viver. Diz-se que Prometeu foi
depois punido pelo roubo que tinha cometido, por culpa de Epimeteu.
Quando o homem entrou na posse do seu quinhão divino, a princípio, por causa da sua afinidade com os deuses, acreditou na existência deles, privilégio só a ele
atribuído, entre todos os animais, e começou a erguer-lhes altares e estátuas; seguidamente, graças à ciência que possuía, conseguiu articular a voz e formar os nomes das
coisas, inventar as casas, o vestuário, o calçado, os leitos e tirar alimentos da terra.
Com estes recursos, os homens, na sua origem, viviam isolados e as cidades não existiam; por isso morriam sob os ataques dos animais selvagens, mais fortes do que eles;
bastavam as artes mecânicas, para os fazer viver; mas tinham insuficientes recursos
na guerra contra os animais, porque não possuíam ainda a ciência política de que a
arte militar faz parte. Por conseqüência procuraram reunir-se e pôr-se em segurança, fundando cidades; mas, quando se reuniam, faziam mal uns aos outros, porque
lhes faltava a ciência política, de modo que se separavam novamente e morriam.
Então Zeus, receando que a nossa raça se extinguisse, encarregou Hermes de levar aos homens o respeito e a justiça para servirem de normas às cidades e unir os
homens pelos laços da amizade. Então Hermes perguntou a Zeus de que maneira
devia dar aos homens a justiça e o respeito. “Devo distribuí-los, como se distribuíram
as artes? Ora as artes foram divididas de maneira que um único homem, especializado na arte médica, basta para um grande número de profanos e o mesmo quanto
aos outros artistas. Devo repartir assim a justiça e o respeito pelos homens, ou fazer
que pertençam a todos?” – “Que pertençam a todos, respondeu Zeus; que todos tenham
a sua parte, porque as cidades não poderiam existir se estas virtudes fossem, como
as artes, quinhão exclusivo de alguns; estabelece, além disso, em meu nome, esta lei:
que todo homem incapaz de respeito e de justiça seja exterminado como o flagelo da
sociedade”. Eis como e porquê, Sócrates, os atenienses e outros povos, quando se trata
de arquitectura ou de qualquer arte profissional, entendem que só um pequeno número pode dar conselhos, e se qualquer outra pessoa, fora deste pequeno número, se
atreve a emitir opinião, eles não o toleram, como acabo de dizer, e têm razão, ao que
me parece. Mas, quando se delibera sobre política, em que tudo assenta na justiça e
no respeito, têm razão de admitir toda a gente, porque é necessário que todos tenham
parte na virtude cívica. Doutra forma, não pode existir a cidade.
Platão, Protágoras.
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A prática administrativa e pedagógica dos sistemas de ensino e de suas escolas, as formas de
convivência no ambiente escolar, os mecanismos de formulação e implementação de políticas, os
critérios de alocação de recursos, a organização do currículo e das situações de aprendizagem,
os procedimentos de avaliação deverão ser coerentes com os valores estéticos, políticos e éticos
que inspiram a Constituição e a LDB, organizados sob três consignas: sensibilidade, igualdade
e identidade.
3.1 A Estética da Sensibilidade
Como expressão do tempo contemporâneo, a estética da sensibilidade vem substituir a da
repetição e padronização, hegemônica na era das revoluções industriais. Ela estimula a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, a afetividade, para facilitar a constituição
de identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto, o imprevisível e o
diferente.
Diferentemente da estética estruturada, própria de um tempo em que os fatores físicos e mecânicos são determinantes do modo de produzir e conviver, a estética da sensibilidade valoriza
a leveza, a delicadeza e a sutileza19. Estas, por estimularem a compreensão não apenas do explicitado mas também, e principalmente, do insinuado, são mais contemporâneas de uma era em
que a informação caminha pelo vácuo, de um tempo no qual o conhecimento concentrado no
microcircuito do computador vai se impondo sobre o valor das matérias-primas e da força física,
presentes nas estruturas mecânicas.
A estética da sensibilidade realiza um esforço permanente para devolver ao âmbito do trabalho e da produção a criação e a beleza, daí banidas pela moralidade industrial taylorista. Por esta
razão procura não limitar o lúdico a espaços e tempos exclusivos, mas integrar diversão, alegria
e senso de humor a dimensões de vida muitas vezes consideradas afetivamente austeras, como
a escola, o trabalho, os deveres, a rotina cotidiana. Mas a estética da sensibilidade quer também
educar pessoas que saibam transformar o uso do tempo livre num exercício produtivo porque
criador. E que aprendam a fazer do prazer, do entretenimento, da sexualidade, um exercício de
liberdade responsável.
Como expressão de identidade nacional, a estética da sensibilidade facilitará o reconhecimento e valorização da diversidade cultural brasileira e das formas de perceber e expressar a realidade
próprias dos gêneros, das etnias, e das muitas regiões e grupos sociais do país. Assim entendida a
estética da sensibilidade é um substrato indispensável para uma pedagogia que se quer brasileira,
portadora da riqueza de cores, sons e sabores deste país, aberta à diversidade dos nossos alunos e
professores, mas que não abdica da responsabilidade de constituir cidadania para um mundo que
se globaliza, e de dar significado universal aos conteúdos da aprendizagem.
Nos produtos da atividade humana, sejam eles bens, serviços ou conhecimentos, a estética da sensibilidade valoriza a qualidade. Nas práticas e processos, a busca de aprimoramento
permanente. Ambos, qualidade e aprimoramento, associam-se ao prazer de fazer bem feito e à
insatisfação com o razoável, quando é possível realizar o bom, e com este, quando o ótimo é
factível. Para essa concepção estética, o ensino de má qualidade é, em sua feiúra, uma agressão à
sensibilidade e, por isso, será também antidemocrático e antiético.
A estética da sensibilidade não é um princípio inspirador apenas do ensino de conteúdos ou
atividades expressivas, mas uma atitude diante de todas as formas de expressão, que deve estar
presente no desenvolvimento do currículo e na gestão escolar. Ela não se dissocia das dimensões
éticas e políticas da educação porque quer promover a crítica à vulgarização da pessoa; às formas
estereotipadas e reducionistas de expressar a realidade; às manifestações que banalizam os afetos
e brutalizam as relações pessoais.
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Numa escola inspirada na estética da sensibilidade, o espaço e o tempo são planejados para
acolher e expressar a diversidade dos alunos e oportunizar trocas de significados. Nessa escola,
a descontinuidade, a dispersão caótica, a padronização, o ruído, cederão lugar à continuidade,
à diversidade expressiva, ao ordenamento e à permanente estimulação pelas palavras, imagens,
sons, gestos e expressões de pessoas que buscam incansavelmente superar a fragmentação dos
significados e o isolamento que ela provoca.
Finalmente, a estética da sensibilidade não exclui outras estéticas, próprias de outros tempos
e lugares. Como forma mais avançada de expressão ela as subassume, explica, entende, critica,
contextualiza porque não convive com a exclusão, a intolerância e a intransigência.
3.2 A Política da Igualdade
A política da igualdade incorpora a igualdade formal, conquista do período de constituição
dos grandes estados nacionais. Seu ponto de partida é o reconhecimento dos direitos humanos
e o exercício dos direitos e deveres da cidadania, como fundamento da preparação do educando
para a vida civil.
Mas a igualdade formal não basta a uma sociedade na qual a emissão e recepção da informação
em tempo real estão ampliando, de modo antes inimaginável o acesso às pessoas e aos lugares,
permitindo comparar e avaliar qualidade de vida, hábitos, formas de convivência, oportunidades
de trabalho e de lazer.
Para essa sociedade, a política da igualdade vai se expressar também na busca da eqüidade no
acesso à educação, ao emprego, à saúde, ao meio ambiente saudável e a outros benefícios sociais,
e no combate a todas as formas de preconceito e discriminação por motivo de raça, sexo, religião,
cultura, condição econômica, aparência ou condição física.
A política da igualdade se traduz pela compreensão e respeito ao Estado de Direito e a seus
princípios constitutivos abrigados na Constituição: o sistema federativo e o regime republicano e
democrático. Mas contextualiza a igualdade na sociedade da informação, como valor que é público por ser do interesse de todos, não exclusivamente do Estado, muito menos do governo.
Nessa perspectiva, a política da igualdade deverá fortalecer uma forma contemporânea de lidar
com o público e o privado. E aqui ela associa-se à ética, ao valorizar atitudes e condutas responsáveis
em relação aos bens e serviços tradicionalmente entendidos como “públicos”, no sentido estatal, e
afirmativas na demanda de transparência e democratização no tratamento dos assuntos públicos.
E o faz por reconhecer que uma das descobertas importantes deste final de século é a de que
[…] motivação, criatividade, iniciativa, capacidade de aprendizagem, todas essas coisas ocorrem
no nível dos indivíduos e das comunidades de dimensões humanas, nas quais eles vivem o seu
dia-a-dia […] um tipo de sociedade extremamente complexa, onde os custos da comunicação e
da informação se aproximam cada vez mais a zero, e onde as distinções antigas entre o local, o
nacional e o internacional, o pequeno e o grande, o centralizado e o descentralizado, tendem o
tempo todo a se confundir, desaparecer e reaparecer sob novas formas20.
Essa visão implica um esforço para superar a antiga contradição entre a realidade da grande
estrutura de poder e o ideal da comunidade perdida, que ocorrerá pela incorporação do protagonismo ao ideal de respeito ao bem comum. Respeito ao bem comum com protagonismo constitui
assim uma das finalidades mais importantes da política da igualdade e se expressa por condutas de
participação e solidariedade, respeito e senso de responsabilidade, pelo outro e pelo público.
Em uma de suas direções, esse movimento leva o ideal de igualdade para o âmbito das relações
pessoais na família e no trabalho, no qual questões como a igualdade entre homens e mulheres,
os direitos da criança, a eliminação da violência passam a ser decisivas para a convivência integradora. Mas há também uma direção contrária, provocando o envolvimento crescente de pessoas
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e instituições não governamentais nas decisões antes reservadas ao “poder público”: empresas,
sindicatos, associações de bairro, comunidades religiosas, cidadãos e cidadãs comuns começam
a incorporar as políticas públicas, as decisões econômicas, as questões ambientais, como itens
prioritários em sua agenda.
Um dos fundamentos da política da igualdade é a estética da sensibilidade. É desta que lança
mão quando denuncia os estereótipos que alimentam as discriminações e quando, reconhecendo
a diversidade, afirma que oportunidades iguais são necessárias, mas não suficientes, para oportunizar tratamento diferenciado visando promover igualdade entre desiguais.
A política da igualdade, inspiradora do ensino de todos os conteúdos curriculares, é, ela mesma, um conteúdo de ensino, sempre que nas ciências, nas artes, nas linguagens estiverem presentes os temas dos direitos da pessoa humana, do respeito, da responsabilidade e da solidariedade,
e sempre que os significados dos conteúdos curriculares se contextualizarem nas relações pessoais
e práticas sociais convocatórias da igualdade.
Na gestão e nas normas e padrões que regulam a convivência escolar a política da igualdade
incide com grande poder educativo, pois é sobretudo nesse âmbito que as trocas entre educador
e educando, entre escola e meio social, entre grupos de idade favorecem a formação de hábitos
democráticos e responsáveis de vida civil. Destaca-se aqui a responsabilidade da liderança dos
adultos, da qual depende, em grande parte, a coesão da escola em torno de objetivos compartilhados21, condição básica para a prática da política da igualdade.
Mas, acima de tudo, a política da igualdade deve ser praticada na garantia de igualdade de oportunidades e de diversidade de tratamentos dos alunos e dos professores para aprender e aprender a
ensinar os conteúdos curriculares. Para isso, os sistemas e escolas deverão observar um direito pelo
qual o próprio Estado se faz responsável, no caso da educação pública: garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino tais como definidos pela LDB no inciso IX de seu artigo 4.
A garantia desses padrões passa por um compromisso permanente de usar o tempo e o espaço
pedagógicos, as instalações e os equipamentos, os materiais didáticos e os recursos humanos no
interesse dos alunos. E em cada decisão administrativa ou pedagógica, o compromisso de priorizar o interesse da maioria dos alunos.
3.3 A Ética da Identidade
A ética da identidade substitui a moralidade dos valores abstratos da era industrialista e busca a
finalidade ambiciosa de reconciliar no coração humano aquilo que o dividiu desde os primórdios da
idade moderna: o mundo da moral e o mundo da matéria, o privado e o público, enfim, a contradição expressa pela divisão entre a “igreja” e o “estado”. Essa ética se constitui a partir da estética e
da política e não por negação delas. Seu ideal é o humanismo de um tempo de transição.
Expressão de seres divididos mas que se negam a assim permanecer, a ética da identidade
ainda não se apresenta de forma acabada. O drama desse novo humanismo, permanentemente
ameaçado pela violência e pela segmentação social, é análogo ao da crisálida. Ignorando que será
uma borboleta, pode ser devorada pelo pássaro antes de descobrir-se transformada. O mundo
vive um momento em que muitos apostam no pássaro. O educador não tem escolha: aposta na
borboleta ou não é educador.
Como princípio educativo, a ética só é eficaz quando desiste de formar pessoas “honestas”,
“caridosas” ou “leais” e reconhece que a educação é um processo de construção de identidades.
Educar sob inspiração da ética não é transmitir valores morais, mas criar as condições para que
as identidades se constituam pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo reconhecimento do
direito à igualdade a fim de que orientem suas condutas por valores que respondam às exigências
do seu tempo.
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Uma das formas pelas quais a identidade se constitui é a convivência e, nesta, pela mediação
de todas as linguagens que os seres humanos usam para compartilhar significados. Destes, os
mais importantes são os que carregam informações e valores sobre as próprias pessoas. Vale dizer
que a ética da identidade se expressa por um permanente reconhecimento da identidade própria
e do outro. É assim simples. Ao mesmo tempo é muito importante, porque no reconhecimento
reside talvez a grande responsabilidade da escola como lugar de conviver, e, na escola, a do adulto educador para a formação da identidade das futuras gerações.
Âmbito privilegiado do aprender a ser, como a estética é o âmbito do aprender a fazer e a
política do aprender a conhecer e conviver22, a ética da identidade tem como fim mais importante a autonomia. Esta, condição indispensável para os juízos de valor e as escolhas inevitáveis
à realização de um projeto próprio de vida, requer uma avaliação permanente, e a mais realista
possível, das capacidades próprias e dos recursos que o meio oferece.
Por essa razão, a ética da identidade é tão importante na educação escolar. É aqui, embora
não exclusivamente, que a criança e o jovem vivem de forma sistemática os desafios de suas
capacidades. Situações de aprendizagem programadas para produzir o fracasso, como acontece
tantas vezes nas escolas brasileiras, são, neste sentido, profundamente antiéticas. Abalam a autoestima de seres que estão constituindo suas identidades, contribuindo para que estas incorporem
o fracasso, às vezes irremediavelmente. Auto-imagens prejudicadas quase sempre reprimem a
sensibilidade e desacreditam da igualdade.
Situações antiéticas também ocorrem no ambiente escolar quando a responsabilidade, o esforço e a qualidade não são praticados e recompensados. Contextos nos quais o sucesso resulta
da astúcia e não da qualidade do trabalho realizado, que recompensam o “levar vantagem em
tudo” em lugar do “esforçar-se”, não favorecem nos alunos identidades constituídas com sensibilidade estética e igualdade política.
Autonomia e reconhecimento da identidade do outro se associam para construir identidades
mais aptas a incorporar a responsabilidade e a solidariedade. Neste sentido, a ética da identidade
supõe uma racionalidade diferente daquela que preside à dos valores abstratos, porque visa formar pessoas solidárias e responsáveis por serem autônomas.
Essa racionalidade supõe que, num mundo em que a tecnologia revoluciona todos os âmbitos
de vida, e, ao disseminar informação amplia as possibilidades de escolha mas também a incerteza,
a identidade autônoma se constitui a partir da ética, da estética e da política, mas precisa estar
ancorada em conhecimentos e competências intelectuais que dêem acesso a significados verdadeiros sobre o mundo físico e social.
Esses conhecimentos e competências é que dão sustentação à análise, à prospecção e à solução
de problemas, à capacidade de tomar decisões, à adaptabilidade a situações novas, à arte de dar
sentido a um mundo em mutação.
Não é por acaso que essas mesmas competências estão entre as mais valorizadas pelas novas formas de produção pós-industrial que se instalam nas economias contemporâneas. Essa é a esperança
e a promessa que o novo humanismo traz para a educação, em especial a média: a possibilidade de
integrar a formação para o trabalho num projeto mais ambicioso de desenvolvimento da pessoa
humana. Uma chance real, talvez pela primeira vez na história, de ganhar a aposta na borboleta.
Os conhecimentos e competências cognitivas e sociais que se quer desenvolver nos jovens
alunos do ensino médio remetem assim à educação como constituição de identidades comprometidas com a busca da verdade. Mas, para fazê-lo com autonomia, precisam desenvolver
a capacidade de aprender, tantas vezes reiterada na LDB. Essa é a única maneira de alcançar os
significados verdadeiros com autonomia. Com razão, portanto, o inciso III do artigo 35 da lei
inclui, […]no aprimoramento do educando como pessoa humana […] a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
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No texto de Platão, Sócrates e Protágoras procuram responder à pergunta: “É possível ensinar a virtude?” Protágoras argumenta, narrando a partilha que Prometeu e Epimeteu fizeram
dos talentos divinos entre as criaturas mortais. E prova que, se não for possível ensinar a virtude,
a “cidade” não é viável, pois, apenas com o domínio das “artes”, os humanos não sobreviveriam
porque exterminariam uns aos outros. Na continuidade do diálogo fica claro que Sócrates também acha que a virtude pode ser ensinada. Mas, por meio de suas perguntas, leva Protágoras a
reconhecer que ela não é outra coisa senão a sabedoria, que busca permanentemente a verdade,
e exatamente nisso reside a possibilidade de seu ensino.
A pedagogia, como as demais “artes”, situa-se no domínio da estética e se exerce deliberadamente
no espaço da escola. A sensibilidade da prática pedagógica para a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos será a contribuição específica e decisiva da educação escolar para a igualdade, a
justiça, a solidariedade, a responsabilidade. Dela poderá depender a capacidade dos jovens cidadãos
do próximo milênio para aprender significados verdadeiros do mundo físico e social, registrá-los,
comunicá-los e aplicá-los no trabalho, no exercício da cidadania, no projeto de vida pessoal.
4. Diretrizes para uma Pedagogia da Qualidade
Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a
educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto – dependem profundamente da ciência e da tecnologia.
Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a
tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo,
porém mais cedo ou mais tarde essa mistura inflamável de ignorância e poder vai
explodir na nossa cara.
C. Sagan. Relatório da Reunião Educação para o Século XXI.
Todo aluno de nível médio deveria ser capaz de responder a seguinte questão:
Qual é a relação entre as ciências e as humanidades e quão importante é essa relação para o bem estar dos seres humanos? Todo intelectual e líder político também
deveria ser capaz de responder a essa questão. Metade da legislação com a qual o
Congresso Americano tem de lidar contém componentes científicos e tecnológicos
importantes. Muitos dos problemas que afligem a humanidade diariamente – conflitos étnicos, corrida armamentista, superpopulação, aborto, meio ambiente, pobreza, para citar alguns dos que mais persistentemente nos perseguem – não podem
ser resolvidos sem integrar conhecimentos das ciências naturais com conhecimentos
das ciências sociais e humanas. Somente a flexibilidade que atravessa as fronteiras
especializadas pode fornecer uma visão do mundo tal como ele realmente é, e não
como é visto pela lente das ideologias, dos dogmas religiosos ou tal como é comandado pelas respostas míopes a necessidades imediatas.
E. O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge.
Não se pode educar sem ao mesmo tempo ensinar; uma educação sem aprendizagem é vazia e portanto degenera, com muita facilidade, em retórica moral e
emocional.
H. Arendt. Entre o Passado e o Futuro.
De acordo com os princípios estéticos, políticos e éticos da LDB, sistematizados anteriormente, as escolas de ensino médio observarão, na gestão, na organização curricular e na prática
pedagógica e didática, as diretrizes expostas a seguir.
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4.1 Identidade, Diversidade, Autonomia
O Brasil possui diferentes modalidades ou formas de organização institucional e curricular
de ensino médio. Como em outros países, essas diferenças são modos de resolver a tensão de
finalidades desse nível de ensino23. Respondem mais à sua dualidade histórica do que à heterogeneidade de alunados, e associam-se a um padrão excludente: cursar o ensino médio ainda é um
privilégio de poucos, e, dentre estes, poucos têm acesso à qualidade.
Em virtude dessa situação, as escolas públicas que conseguiram forjar identidades próprias
de instituições dedicadas à formação do jovem ou do jovem adulto, e que por isso mesmo se
tornaram alternativas de prestígio, atendem a um número muito pequeno de alunos. Em alguns
casos, essas escolas de prestígio terminaram mesmo por perder parte de sua identidade de instituições formativas, pois se viram, como as particulares de excelência, reféns do exame vestibular
por causa do alunado selecionado que a elas tem acesso.
Aos demais restou a alternativa de estudar em classes esparsas de ensino médio, instaladas em
períodos ociosos, em geral noturnos, de escolas públicas de ensino fundamental. Ou ainda em
escolas privadas de má qualidade, muitas delas também noturnas, cujos custos cobrados a alunos
trabalhadores não são muito maiores dos que os das escolas públicas também desqualificadas.
Essa situação gerou uma padronização desqualificada que se quer substituir por uma diversificação com qualidade. Escolas de identidade débil só podem ser iguais, pois levam apenas a
marca das normas centrais e uniformes. Identidade supõe uma inserção no meio social que leva
à definição de vocações próprias, que se diversificam ao incorporar as necessidades locais e as
características dos alunos e a participação dos professores e das famílias no desenho institucional
considerado adequado para cada escola.
É necessário que as escolas tenham identidade como instituições de educação de jovens e que essa
identidade seja diversificada em função das características do meio social e da clientela. Diversidade,
no entanto, não se confunde com fragmentação, muito ao contrário. Inspirada nos ideais da justiça,
a diversidade reconhece que para alcançar a igualdade, não bastam oportunidades iguais. É necessário também tratamento diferenciado. Dessa forma, a diversidade da escola média é necessária para
contemplar as desigualdades nos pontos de partida de seu alunado, que requerem diferenças de tratamento como forma mais eficaz de garantir a todos um patamar comum nos pontos de chegada.
Será indispensável, portanto, que existam mecanismos de avaliação dos resultados para aferir
se os pontos de chegada estão sendo comuns. E para que tais mecanismos funcionem como
sinalizadores eficazes, deverão ter como referência as competências de caráter geral que se quer
constituir em todos os alunos e um corpo básico de conteúdos, cujo ensino e aprendizagem,
se bem sucedidos, propiciam a constituição de tais competências. O Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) e, mais recentemente, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
operados pelo MEC; os sistemas de avaliação já existentes em alguns estados e que tendem a ser
criados nas demais unidades da federação; e os sistemas de estatísticas e indicadores educacionais
constituem importantes mecanismos para promover a eficiência e a igualdade.
A análise dos resultados das avaliações e dos indicadores de desempenho deverá permitir às
escolas, com o apoio das demais instâncias dos sistemas de ensino, avaliar seus processos, verificar
suas debilidades e qualidades, e planejar a melhoria do processo educativo. Da mesma forma,
deverá permitir aos organismos responsáveis pela política educacional desenvolver mecanismos
de compensação que superem gradativamente as desigualdades educacionais.
Os sistemas e os estabelecimentos de ensino médio deverão criar e desenvolver, com a participação da equipe docente e da comunidade, alternativas institucionais com identidade própria,
baseadas na missão de educação do jovem, usando ampla e destemidamente as várias possibilidades de organização pedagógica, espacial e temporal, e de articulações e parcerias com instituições públicas ou privadas, abertas pela LDB, para formular políticas de ensino focaliza23
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das nessa faixa etária, que contemplem a formação básica e a preparação geral para o trabalho,
inclusive, se necessário e oportuno, integrando as séries finais do ensino fundamental com o
ensino médio, em virtude da proximidade de faixa etária do alunado e das características comuns
de especialização disciplinar que esses segmentos do sistema de ensino guardam entre si.
Os sistemas deverão fomentar no conjunto dos estabelecimentos de ensino médio, e cada um
deles, sempre que possível, na sua organização curricular, uma ampla diversificação dos tipos de
estudos disponíveis, estimulando alternativas que a partir de uma base comum, ofereçam opções
de acordo com as características de seus alunos e as demandas do meio social: dos estudos mais
abstratos e conceituais aos programas que alternam formação escolar e experiência profissional;
dos currículos mais humanísticos aos mais científicos ou artísticos, sem negligenciar em todos
os casos os mecanismos de mobilidade para corrigir erros de decisão cometidos pelos alunos ou
determinados por desigualdade na oferta de alternativas.
A diversificação deverá ser acompanhada de sistemas de avaliação que permitam o acompanhamento
permanente dos resultados, tomando como referência as competências básicas a serem alcançadas por
todos os alunos, de acordo com a LDB, as presentes diretrizes e as propostas pedagógicas das escolas.
A eficácia dessas diretrizes supõe a existência de autonomia das instâncias regionais dos sistemas de ensino público e sobretudo dos estabelecimentos. A autonomia das escolas é, mais
que uma diretriz, um mandamento da LDB24. As diretrizes, neste caso, buscam indicar alguns
atributos para evitar dois riscos: o primeiro seria burocratizá-la, transformando-a em mais um
mecanismo de controle prévio, tão ao gosto das burocracias centrais da educação; o segundo
seria transformar a autonomia em outra forma de criar privilégios que produzem exclusão.
Em relação ao risco de burocratização é preciso destacar que a LDB vincula autonomia e
proposta pedagógica25. Na verdade, a proposta pedagógica é a forma pela qual a autonomia se
exerce. E a proposta pedagógica não é uma “norma”, nem um documento ou formulário a ser
preenchido. Não obedece a prazos formais nem deve seguir especificações padronizadas. Sua
eficácia depende de conseguir pôr em prática um processo permanente de mobilização de “corações e mentes” para alcançar objetivos compartilhados.
As instâncias centrais dos sistemas de ensino precisam entender que existe um espaço de decisão privativo da escola e do professor em sala de aula que resiste aos controles formais. A legitimidade e eficácia de qualquer intervenção externa nesse espaço privativo depende de convencer a
todos do seu valor para a ação pedagógica. Vale dizer que a proposta pedagógica não existe sem
um forte protagonismo do professor e sem que este dela se aproprie.
Seria desastroso, nesse sentido, transformar em obrigação a incumbência que a LDB atribui
à escola de decidir sobre sua proposta pedagógica, porque isto ativaria os sempre presentes anticorpos da resistência ou da ritualização. Contrariamente, a proposta pedagógica para cuja decisão a escola exerce sua autonomia, deve expressar um acordo no qual as instâncias centrais serão
parceiras facilitadoras do árduo exercício de explicitar, debater e formar consenso sobre objetivos, visando potencializar recursos. A autonomia escolar, portanto […] não implica na omissão
do Estado. Mudam-se os papéis. Os órgãos centrais passam a exercer funções de formulação das
diretrizes da política educacional e assessoramento à implementação dessas políticas26.
Já se disse que, salvo exceções das grandes escolas de elite, acadêmicas ou técnicas, o ensino
público médio no Brasil não tem identidade institucional própria. Expandiu-se às custas de espaços físicos e recursos financeiros e pedagógicos do ensino fundamental, qual passageiro clandesti
no de um navio de carências. Contraditoriamente essa distorção pode agora ser uma vantagem.
O futuro está aberto para o aparecimento de muitas formas de organização do ensino médio,
A autonomia é um dos princípios da lei que incidem sobre a organização da escola. Para uma visão mais completa consulte-se: U. Panisset (Relator).
Pareceres CEB/CNE 05/97 e 12/97.
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J.M.P. Azanha, Proposta pedagógica e autonomia da escola, São Paulo, Secretaria da Educação de São Paulo – Coordenadoria de Ensino do Interior,
1997, mimeo.
26
A. Oyafuso e E. Maia, Plano escolar: caminho para a autonomia, São Paulo, CTE,1998.
24

MARCOS LEGAIS

sob o princípio da flexibilidade e da autonomia consagrados pela LDB. Teremos de usar essa
vantagem para estimular identidades escolares mais libertas da padronização burocrática, que
formulem e implementem propostas pedagógicas próprias, inclusive de articulação do ensino
médio com a educação profissional.
O segundo risco potencial é o de que a autonomia venha a reforçar privilégios e exclusões.
Sobre este deve-se observar que a autonomia subordina-se aos princípios e diretrizes indicados
na lei e apresentados nesta deliberação em seus desdobramentos pedagógicos, com destaque para
o acolhimento da diversidade de alunos e professores, para os ideais da política da igualdade e
para a solidariedade como elemento constitutivo das identidades. Como alerta Azanha27: […] a
autonomia escolar, desligada dos pressupostos éticos da tarefa educativa poderá até favorecer a
emergência e o reforço de sentimentos e atitudes contrários à convivência democrática.
A competência dos sistemas para definir e implementar políticas de educação média legitima-se na observação de prioridades e formas de financiamento que contemplem o interesse da
maioria. No âmbito escolar a autonomia deve refletir o compromisso da proposta pedagógica
com a aprendizagem dos alunos pelo uso equânime do tempo, do espaço físico, das instalações
e equipamentos, dos recursos financeiros, didáticos e humanos.
Na sala de aula, a autonomia tem como pressuposto, além da capacidade didática do professor, seu compromisso e, por que não dizer, cumplicidade com os alunos, que fazem do trabalho
cotidiano de ensinar um permanente voto de confiança na capacidade de todos para aprender.
O professor como profissional construirá sua identidade com ética e autonomia se, inspirado na
estética da sensibilidade, buscar a qualidade e o aprimoramento da aprendizagem dos alunos,
e, inspirado na política da igualdade, desenvolver um esforço continuado para garantir a todos
oportunidades iguais de aprendizagem e tratamento adequado às suas características pessoais.
Por essa razão, a autonomia depende de qualificação permanente dos que trabalham na escola, em especial dos professores. Sem a garantia de condições para que os professores aprendam
a aprender e continuem aprendendo, a proposta pedagógica corre o risco de tornar-se mais um
ritual. E como toda prática ritualizada terminará servindo de artifício para dissimular a falta de
conhecimento e capacitação no fazer didático.
A melhor forma de verificar esses compromissos é instituir mecanismos de prestação de contas que facilitem a “responsabilização” dos envolvidos. Alguém já disse que precisamos traduzir
para o português o termo “accountability”28 com o pleno significado que tem: processo pelo
qual uma pessoa, organismo ou instituição presta contas e assume a responsabilidade por seus
resultados para seus constituintes, financiadores, usuários ou clientes.
Mesmo não dispondo de correspondência lingüística precisa, é disto que trata esta diretriz:
“responsabilização”, avaliação de processos e de resultados, participação dos interessados, divulgação de informações, que imprimam transparência às ações dos gestores, diretores, professores,
para que a sociedade em geral e os alunos e suas famílias em particular participem e acompanhem
as decisões sobre objetivos, prioridades e uso dos recursos.
Mais uma vez, portanto, destaca-se a importância dos sistemas de avaliação de resultados e de indicadores educacionais que já estão sendo operados, ou os que venham a se instituir. Para a identidade e a
diversidade, a informação é indispensável na garantia da igualdade de resultados. Para a autonomia, ela
é condição de transparência da gestão educacional e clareza da responsabilidade pelos resultados.
Mas os sistemas de avaliação e indicadores educacionais só cumprirão satisfatoriamente essas
duas funções complementares, se todas as informações por eles produzidas – resultados de provas de rendimento, estatísticas e outras – forem públicas, no sentido de serem apropriadas pelos
interessados, dos membros da comunidade escolar à opinião pública em geral.
J.M.P. Azanha, op. cit., p.
T. Lobo, “Descentralization as a tool for democratic consolidation: the brazilian challenge”, in: C. D. Goodwin e M. Nacht, Beyond government:
extending the public policy debate in emerging democracies, San Francisco, Westview Press Boulder, Oxford, 1995.
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O exercício pleno da autonomia se manifesta na formulação de uma proposta pedagógica
própria, direito de toda instituição escolar. Essa vinculação deve ser permanentemente reforçada, buscando evitar que as instâncias centrais do sistema educacional burocratizem e ritualizem
aquilo que no espírito da lei deve ser, antes de mais nada, expressão de liberdade e iniciativa, e
que por essa razão não pode prescindir do protagonismo de todos os elementos da escola, em
especial dos professores.
A proposta pedagógica deve refletir o melhor equacionamento possível entre recursos humanos, financeiros, técnicos, didáticos e físicos, para garantir tempos, espaços, situações de interação, formas de organização da aprendizagem e de inserção da escola no seu ambiente social, que
promovam a aquisição dos conhecimentos, competências e valores previstos na lei, apresentados
nestas diretrizes, e constantes da sua proposta pedagógica29.
A proposta pedagógica antes de tudo deve ser simples: O projeto pedagógico da escola é
apenas uma oportunidade para que algumas coisas aconteçam e dentre elas o seguinte: tomada
de consciência dos principais problemas da escola, das possibilidades de solução e definição das
responsabilidades coletivas e pessoais para eliminar ou atenuar as falhas detectadas. Nada mais,
porém isso é muito e muito difícil30.
A proposta pedagógica deve ser acompanhada por procedimentos de avaliação de processos e
produtos, divulgação dos resultados e mecanismos de prestação de contas.
4.2 Um Currículo Voltado para as Competências Básicas
Do ponto de vista legal não há mais duas funções difíceis de conciliar para o ensino médio,
nos termos em que estabelecia a Lei nº 5.692/71: preparar para a continuidade de estudos e habilitar para o exercício de uma profissão. A duplicidade de demanda continuará existindo porque
a idade de conclusão do ensino fundamental coincide com a definição de um projeto de vida,
fortemente determinado pelas condições econômicas da família e, em menor grau, pelas características pessoais. Entre os que podem custear uma carreira educacional mais longa esse projeto
abrigará um percurso que posterga o desafio da sobrevivência material para depois do curso
superior. Entre aqueles que precisam arcar com sua subsistência precocemente ele demandará a
inserção no mercado de trabalho logo após a conclusão do ensino obrigatório, durante o ensino
médio ou imediatamente depois deste último.
Vale lembrar, no entanto, que, mesmo nesses casos, o percurso educacional pode não excluir,
necessariamente, a continuidade dos estudos. Ao contrário, para muitos, o trabalho se situa no
projeto de vida como uma estratégia para tornar sustentável financeiramente um percurso educacional mais ambicioso. E em qualquer de suas variantes, o futuro do jovem e da jovem deste
final de século será sempre um projeto em aberto, podendo incluir períodos de aprendizagem
– de nível superior ou não – intercalados com experiências de trabalho produtivo de diferente
natureza, além das escolhas relacionadas à sua vida pessoal: constituir família, participar da comunidade, eleger princípios de consumo, de cultura e lazer, de orientação política, entre outros. A
condução autônoma desse projeto de vida reclama uma escola média de sólida formação geral.
Mas o significado de educação geral no nível médio, segundo o espírito da LDB, nada tem a
ver com o ensino enciclopedista e academicista dos currículos de ensino médio tradicionais, reféns do exame vestibular. Vale a pena examinar o já citado artigo 35 da lei, na ótica pedagógica.
Enquanto aprofundamento dos conhecimentos já adquiridos, o perfil pedagógico do ensino
médio tem como ponto de partida o que a LDB estabelece em seu artigo 32 como objetivo do

A propósito do projeto ou proposta pedagógica consulte-se também: A. Oyafuso e E. Maia, op. cit. e J.M. Escudero (Coord), A. Bolívar, M.T. González
e J.M. Moreno, Diseño y desarrollo del curriculum en la educación secundária, Barcelon, I.C.E. & Horsori Editorial, 1997.
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ensino fundamental31. Deverá, assim, continuar o processo de desenvolvimento da capacidade de
aprender, com destaque para o aperfeiçoamento do uso das linguagens como meios de constituição dos conhecimentos, da compreensão e da formação de atitudes e valores.
O trabalho e a cidadania são previstos como os principais contextos nos quais a capacidade
de continuar aprendendo deve se aplicar, a fim de que o educando possa adaptar-se às condições
em mudança na sociedade, especificamente no mundo das ocupações. A LDB, nesse sentido, é
clara: em lugar de estabelecer disciplinas ou conteúdos específicos, destaca competências de caráter geral, dentre as quais a capacidade de aprender é decisiva. O aprimoramento do educando
como pessoa humana destaca a ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico. Em outras
palavras, convoca a constituição de uma identidade autônoma.
Ao propor a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos do processo produtivo, a
LDB insere a experiência cotidiana e o trabalho no currículo do ensino médio como um todo e
não apenas na sua base comum, como elementos que facilitarão a tarefa educativa de explicitar a
relação entre teoria e prática. Sobre este último aspecto, dada sua importância para as presentes
diretrizes, vale a pena deter-se.
Os processos produtivos dizem respeito a todos os bens, serviços e conhecimentos com os
quais o aluno se relaciona no seu dia-a-dia, bem como àqueles processos com os quais se relacionará mais sistematicamente na sua formação profissional. Para fazer a ponte entre teoria e prática,
de modo a entender como a prática (processo produtivo) está ancorada na teoria (fundamentos
científico-tecnológicos), é preciso que a escola seja uma experiência permanente de estabelecer
relações entre o aprendido e o observado, seja espontaneamente, no cotidiano em geral, seja
sistematicamente no contexto específico de um trabalho e suas tarefas laborais.
Castro, ao analisar o ensino médio de formação geral, observa: Não se trata nem de profissionalizar nem de deitar água para fazer mais rala a teoria. Trata-se, isso sim, de ensinar melhor
a teoria – qualquer que seja – de forma bem ancorada na prática. As pontes entre a teoria e a
prática têm que ser construídas cuidadosamente e de forma explícita. Para Castro essas pontes
implicam em fazer a relação, por exemplo, entre o que se aprendeu na aula de matemática na
segunda-feira com a lição sobre atrito na aula de física da terça e com a sua observação de um
automóvel cantando pneus na tarde da quarta. E conclui afirmando que […] para a maioria
dos alunos, infelizmente, ou a escola o ajuda a fazer estas pontes ou elas permanecerão sem ser
feitas, perdendo-se assim a essência do que é uma boa educação32.
Para dar conta desse mandato, a organização curricular do ensino médio deve ser orientada
por alguns pressupostos indicados a seguir.
• Visão orgânica do conhecimento, afinada com as mutações surpreendentes que o acesso à
informação está causando no modo de abordar, analisar, explicar e prever a realidade, tão
bem ilustradas no hipertexto que cada vez mais entremeia o texto dos discursos, das falas e
das construções conceituais.
• Disposição para perseguir essa visão organizando e tratando os conteúdos do ensino e as
situações de aprendizagem, de modo a destacar as múltiplas interações entre as disciplinas
do currículo.
• Abertura e sensibilidade para identificar as relações que existem entre os conteúdos do ensino e das situações de aprendizagem e os muitos contextos de vida social e pessoal, de modo
Art. 32 O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão
mediante:
I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
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a estabelecer uma relação ativa entre o aluno e o objeto do conhecimento e a desenvolver
a capacidade de relacionar o aprendido com o observado, a teoria com suas conseqüências
e aplicações práticas.
• Reconhecimento das linguagens como formas de constituição dos conhecimentos e das
identidades, portanto como o elemento-chave para constituir os significados, conceitos,
relações, condutas e valores que a escola deseja transmitir.
• Reconhecimento e aceitação de que o conhecimento é uma construção coletiva, forjada
sócio-interativamente na sala de aula, no trabalho, na família e em todas as demais formas
de convivência.
• Reconhecimento de que a aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações com seus
pares, além das cognições e habilidades intelectuais.
Com essa leitura, a formação básica a ser buscada no ensino médio se realizará mais pela constituição de competências, habilidades e disposições de condutas do que pela quantidade de
informação. Aprender a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento com dados da
experiência cotidiana, a dar significado ao aprendido e a captar o significado do mundo,
a fazer a ponte entre teoria e prática, a fundamentar a crítica, a argumentar com base em
fatos, a lidar com o sentimento que a aprendizagem desperta.
Uma organização curricular que responda a esses desafios requer:
• desbastar o currículo enciclopédico, congestionado de informações, priorizando conheci
mentos e competências de tipo geral, que são pré-requisito tanto para a inserção profissional
mais precoce quanto para a continuidade de estudos, entre as quais se destaca a capacidade
de continuar aprendendo;
• (re)significar os conteúdos curriculares como meios para constituição de competências e
valores, e não como objetivos do ensino em si mesmos;
• trabalhar as linguagens não apenas como formas de expressão e comunicação mas como
constituidoras de significados, conhecimentos e valores;
• adotar estratégias de ensino diversificadas, que mobilizem menos a memória e mais o raciocínio e outras competências cognitivas superiores, bem como potencializem a interação
entre aluno-professor e aluno-aluno para a permanente negociação dos significados dos
conteúdos curriculares, de forma a propiciar formas coletivas de construção do conhecimento;
• estimular todos os procedimentos e atividades que permitam ao aluno reconstruir ou “reinventar” o conhecimento didaticamente transposto para a sala de aula, entre eles a experimentação, a execução de projetos, o protagonismo em situações sociais;
• organizar os conteúdos de ensino em estudos ou áreas interdisciplinares e projetos que melhor abriguem a visão orgânica do conhecimento e o diálogo permanente entre as diferentes
áreas do saber;
• tratar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, aproveitando sempre as relações
entre conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido, estimular o protagonismo do
aluno e estimulá-lo a ter autonomia intelectual;
• lidar com os sentimentos associados às situações de aprendizagem para facilitar a relação do
aluno com o conhecimento.
A doutrina de currículo que sustenta a proposta de organização e tratamento dos conteúdos
com essas características envolve os conceitos de interdisciplinaridade e contextualização que
requerem exame mais detido.
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4.3 Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas33 e, ao mesmo tempo,
evitar a diluição delas em generalidades. De fato, será principalmente na possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudo, pesquisa e ação, que a interdisciplinaridade
poderá ser uma prática pedagógica e didática adequada aos objetivos do ensino médio.
O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial de que
todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode ser
de questionamento, de confirmação, de complementação, de negação, de ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos.
Tendo presente esse fato, é fácil constatar que algumas disciplinas se identificam e aproximam,
outras se diferenciam e distanciam, em vários aspectos: pelos métodos e procedimentos que envolvem, pelo objeto que pretendem conhecer, ou ainda pelo tipo de habilidades que mobilizam
naquele que a investiga, conhece, ensina ou aprende.
A interdisciplinaridade também está envolvida quando os sujeitos que conhecem, ensinam
e aprendem, sentem necessidade de procedimentos que, numa única visão disciplinar, podem
parecer heterodoxos, mas fazem sentido quando chamados a dar conta de temas complexos.
Se alguns procedimentos artísticos podem parecer profecias na perspectiva científica, também é
verdade que a foto do cogumelo resultante da explosão nuclear também explica, de um modo
diferente da física, o significado da bomba atômica.
Nesta multiplicidade de interações e negações recíprocas, a relação entre as disciplinas tradicionais pode ir da simples comunicação de idéias até a integração mútua de conceitos diretores,
da epistemologia, da terminologia, da metodologia e dos procedimentos de coleta e análise de
dados. Ou pode efetuar-se, mais singelamente, pela constatação de como são diversas as várias
formas de conhecer. Pois até mesmo essa “interdisciplinaridade singela” é importante para que
os alunos aprendam a olhar o mesmo objeto sob perspectivas diferentes.
É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o
objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido
ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de
um olhar, talvez vários.
Explicação, compreensão, intervenção são processos que requerem um conhecimento que vai
além da descrição da realidade e mobiliza competências cognitivas para deduzir, tirar inferências
ou fazer previsões a partir do fato observado.
A partir do problema gerador do projeto, que pode ser um experimento, um plano de ação
para intervir na realidade ou uma atividade, são identificados os conceitos de cada disciplina
que podem contribuir para descrevê-lo, explicá-lo e prever soluções. Dessa forma o projeto
é interdisciplinar na sua concepção, execução e avaliação, e os conceitos utilizados podem ser
formalizados, sistematizados e registrados no âmbito das disciplinas que contribuem para o seu
desenvolvimento. O exemplo do projeto é interessante para mostrar que a interdisciplinaridade
não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a
partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha
É preciso diferenciar a disciplina no sentido escolar da ciência ou corpo de conhecimentos, uma parte dos quais ela pretende ensinar. A expressão
“disciplina escolar” refere-se a uma seleção de conhecimentos que são ordenados e organizados para serem apresentados ao aluno, recorrendo, como
apoio a essa apresentação, a um conjunto de procedimentos didáticos e metodológicos e de avaliação. Uma disciplina escolar é, de um lado, mais
limitada do que uma “matéria”, ciência ou corpo de conhecimentos. Isso quer dizer que a física, como disciplina escolar, é menos do que a física como
corpo de conhecimentos científicos, pois a física escolar não é todo o conhecimento de física. De outro, a disciplina escolar é mais ampla pois inclui os
“programas” ou formas de ordenamento, seqüenciação, os métodos para seu ensino e a avaliação da aprendizagem. A disciplina escolar supõe ainda
uma teoria de aprendizagem adequada à idade a quem vai ser ensinada, quer dizer, a física como disciplina a ser ensinada a crianças de 8 anos inclui
um tipo de apresentação desse conhecimento que seria, em princípio, adequado para a aprendizagem aos 8 anos de idade. Para um aprofundamento
desse conceito consulte-se: A. Chervel, “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa”, in: Teoria & Educação, 2, 1990.
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todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação
de significados e registro sistemático de resultados.
Essa integração entre as disciplinas para buscar compreender, prever e transformar a realidade
aproxima-se daquilo que Piaget chama de estruturas subjacentes. O autor destaca um aspecto
importante nesse caso: a compreensão dessas estruturas subjacentes não dispensa o conhecimento especializado, ao contrário. Somente o domínio de uma dada área permite superar o conhecimento meramente descritivo para captar suas conexões com outras áreas do saber na busca de
explicações.
Segundo Piaget, a excessiva “disciplinarização” […] se explica, com efeito, pelos preconceitos
positivistas. Em uma perspectiva onde apenas contam os observáveis, que cumpre simplesmente
descrever e analisar para então daí extrair as leis funcionais, é inevitável que as diferentes disciplinas pareçam separadas por fronteiras mais ou menos definidas ou mesmo fixas, já que estas se
relacionam com a diversidade das categorias de observáveis que, por sua vez, estão relacionadas
com nossos instrumentos subjetivos e objetivos de registro (percepções e aparelhos) [...] Por
outro lado, logo que, ao violar as regras positivistas, [...] se procura explicar os fenômenos e
suas leis, ao invés de apenas descrevê-los, forçosamente se estará ultrapassando as fronteiras do
observável, já que toda causalidade decorre da necessidade inferencial, isto é, de deduções e estruturas operatórias irredutíveis à simples constatação [...] Nesse caso, a realidade fundamental
não é mais o fenômeno observável, e sim a estrutura subjacente, reconstituída por dedução e que
fornece uma explicação para os dados observados. Mas, por isso mesmo, tendem a desaparecer
as fronteiras entre as disciplinas, pois as estruturas ou são comuns (tal como entre a Física e a
Química [...]) ou solidárias umas com as outras (como sem dúvida haverá de ser o caso entre a
Biologia e a Físico-Química)34.
A interdisciplinaridade pode ser também compreendida se considerarmos a relação entre o
pensamento e a linguagem, descoberta pelos estudos socio-interacionistas do desenvolvimento e
da aprendizagem. Esses estudos revelam que, seja nas situações de aprendizagem espontânea, seja
naquelas estruturadas ou escolares, há uma relação sempre presente entre os conceitos e as palavras
(ou linguagens) que os expressam, de tal forma que […] uma palavra desprovida de pensamento
é uma coisa morta, e um pensamento não expresso por palavras permanece na sombra35. Todas as
linguagens trabalhadas pela escola, portanto, são por natureza “interdisciplinares” com as demais
áreas do currículo: é pela linguagem – verbal, visual, sonora, matemática, corporal ou outra – que
os conteúdos curriculares se constituem em conhecimentos, isto é, significados que, ao serem
formalizados por alguma linguagem, tornam-se conscientes de si mesmos e deliberados.
Sem a pretensão de esgotar o amplo campo de possibilidades que a interação entre linguagem
e pensamento abre para a pedagogia da interdisciplinaridade, alguns exemplos poderiam ser
lembrados: a linguagem verbal como um dos processos de constituição de conhecimento das ciências humanas e o exercício destas últimas como forma de aperfeiçoar o emprego da linguagem
verbal formal; a matemática como um dos recursos constitutivos dos conceitos das ciências naturais e a explicação das leis naturais como exercício que desenvolve o pensamento matemático;
a informática como recurso que pode contribuir para reorganizar e estabelecer novas relações
entre conceitos científicos e estes como elementos explicativos dos princípios da informática;
as artes como constitutivas do pensamento simbólico, metafórico e criativo, indispensáveis no
exercício de análise, síntese e solução de problemas, competências que se busca desenvolver em
todas as disciplinas.
Outra observação feita pelos estudos de Vigotsky refere-se à existência de uma interdependência entre e a aprendizagem dos conteúdos curriculares e o desenvolvimento cognitivo. Embora já
não se aceitem as idéias herbatianas da disciplina formal, que supunha um associação linear entre
cada disciplina escolar e um tipo específico de capacidade mental, também não é razoável supor
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que o desenvolvimento cognitivo se dá de forma independente da aprendizagem em geral e, em
particular, da aprendizagem sistemática organizada pela escola.
Investigações sobre a aprendizagem de conceitos científicos em crianças e adolescentes indicam que a aprendizagem funciona como antecipação do desenvolvimento de capacidades intelectuais. Isso ocorre porque os pré-requisitos psicológicos para o aprendizado de diferentes
matérias escolares são, em grande parte, os mesmos; o aprendizado de uma matéria influencia o
desenvolvimento de funções superiores para além dos limites dessa matéria específica; as principais funções psíquicas envolvidas no estudo de várias matérias são interdependentes – suas bases
comuns são a consciência e o domínio deliberado, as contribuições principais dos anos escolares.
A partir dessas descobertas, conclui-se que todas as matérias escolares básicas atuam como uma
disciplina formal, cada uma facilitando o aprendizado das outras […]36
Essa “solidariedade didática” foi encontrada por Chervel37 no estudo que realizou da história
dos “ensinos” ou das disciplinas escolares, no sistema de ensino francês. Um dado interessante
encontrado por esse autor foi o significado diferente que as disciplinas vão adquirindo no decorrer de dois séculos, mesmo mantendo o mesmo nome nas grades curriculares. Nesse período,
várias foram criadas, outras desapareceram, embora os conteúdos de seu ensino e as capacidades
intelectuais que visavam constituir tenham continuado a ser desenvolvidos por meio de outros
conteúdos com nomes idênticos ou por meio de conteúdos idênticos sob nomes diferentes.
Foi assim que durante quase um século a disciplina “sistema de pesos e medidas” fez parte
do currículo da escola primária e secundária francesa, até que se consolidasse o sistema métrico
decimal imposto à França no início do século XIX. Uma vez cumprido seu papel, desapareceu
como disciplina escolar e os conteúdos e habilidades envolvidos na aprendizagem do sistema de
medidas foram incorporados ao ensino da matemática de onde não mais se separaram. Da mesma forma a disciplina “redação” apareceu, desapareceu, incorporada a outras, e reapareceu por
diversas vezes no currículo. Essa transitoriedade das disciplinas escolares mostra como é epistemologicamente frágil a sua demarcação rígida nos planos curriculares e argumenta em favor de
uma postura mais flexível e integradora.
4.4 Contextualização
As múltiplas formas de interação que se podem prever entre as disciplinas tal como tradicionalmente arroladas nas “grades curriculares”, fazem com que toda proposição de áreas ou agrupamento das mesmas seja resultado de um corte que carrega certo grau de arbitrariedade. Não
há paradigma curricular capaz de abarcar a todas. Nesse sentido seria desastroso entender uma
proposta de organização por áreas como fechada ou definitiva. Mais ainda seria submeter uma
área interdisciplinar ao mesmo amordaçamento estanque a que hoje estão sujeitas as disciplinas
tradicionais isoladamente, quando o importante é ampliar as possibilidades de interação não
apenas entre as disciplinas nucleadas em uma área como entre as próprias áreas de nucleação. A
contextualização pode ser um recurso para conseguir esse objetivo.
Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em primeiro lugar, assumir que
todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto. Na escola fundamental ou média
o conhecimento é quase sempre reproduzido das situações originais nas quais acontece sua produção. Por esta razão quase sempre o conhecimento escolar se vale de uma transposição didática,
na qual a linguagem joga papel decisivo.
O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem para retirar o
aluno da condição de espectador passivo. Se bem trabalhado permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do ensino provoque aprendizagens significativas que mobilizem
o aluno e estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. A
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contextualização evoca por isso áreas, âmbitos ou dimensões presentes na vida pessoal, social e
cultural, e mobiliza competências cognitivas já adquiridas. As dimensões de vida ou contextos valorizados explicitamente pela LDB são o trabalho e a cidadania. As competências estão indicadas
quando a lei prevê um ensino que facilite a ponte entre a teoria e a prática. É isto também que
propõe Piaget, quando analisa o papel da atividade na aprendizagem: compreender é inventar,
ou reconstruir através da reinvenção, e será preciso curvar-se ante tais necessidades se o que se
pretende, para o futuro, é moldar indivíduos capazes de produzir ou de criar, e não apenas de
repetir38.
Alguns exemplos podem ilustrar essa noção. Um deles refere-se ao uso da língua portuguesa
no contexto das diferentes práticas humanas. O melhor domínio da língua e seus códigos se
alcança quando se entende como ela é utilizada no contexto da produção do conhecimento
científico, da convivência, do trabalho ou das práticas sociais: nas relações familiares ou entre
companheiros, na política ou no jornalismo, no contrato de aluguel ou na poesia, na física ou
na filosofia. O mesmo pode acontecer com a matemática. Uma das formas significativas para
dominar a matemática é entendê-la aplicada na análise de índices econômicos e estatísticos, nas
projeções políticas ou na estimativa da taxa de juros, associada a todos os significados pessoais,
políticos e sociais que números dessa natureza carregam.
Outro exemplo refere-se ao conhecimento científico. Conhecer o corpo humano não é apenas saber como funcionam os muitos aparelhos do organismo, mas também entender como funciona o próprio corpo e que conseqüências isso tem em decisões pessoais da maior importância
tais como fazer dieta, usar drogas, consumir gorduras ou exercer a sexualidade. A adolescente
que aprendeu tudo sobre aparelho reprodutivo mas não entende o que se passa com seu corpo a
cada ciclo mensal não aprendeu de modo significativo. O mesmo acontece com o jovem que se
equilibra na prancha de surfe em movimento, mas não relaciona isso com as leis da física aprendidas na escola.
Pesquisa recente com jovens de ensino médio revelou que estes não vêem nenhuma relação
da química com suas vidas nem com a sociedade, como se o iogurte, os produtos de higiene
pessoal e limpeza, os agrotóxicos ou as fibras sintéticas de suas roupas fossem questões de outra
esfera de conhecimento, divorciadas da química que estudam na escola39. No caso desses jovens,
a química aprendida na escola foi transposta do contexto de sua produção original, sem que
pontes tivessem sido feitas para contextos que são próximos e significativos. É provável que, por
motivo semelhante, muitas pessoas que estudaram física na escola não consigam entender como
funciona o telefone celular. Ou se desconcertem quando têm de estabelecer a relação entre o
tamanho de um ambiente e a potência em “btus” do aparelho de ar-condicionado que estão por
adquirir.
O trabalho é o contexto mais importante da experiência curricular no ensino médio, de
acordo com as diretrizes traçadas pela LDB em seus artigos 35 e 36. O significado desse destaque deve ser devidamente considerado: na medida em que o ensino médio é parte integrante
da educação básica e que o trabalho é princípio organizador do currículo, muda inteiramente a
noção tradicional de educação geral acadêmica ou, melhor dito, academicista. O trabalho já não
é mais limitado ao ensino profissionalizante. Muito ao contrário, a lei reconhece que, nas sociedades contemporâneas, todos, independentemente de sua origem ou destino socioprofissional,
devem ser educados na perspectiva do trabalho enquanto uma das principais atividades humanas,
enquanto campo de preparação para escolhas profissionais futuras, enquanto espaço de exercício
de cidadania, enquanto processo de produção de bens, serviços e conhecimentos com as tarefas
laborais que lhes são próprias.
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A riqueza do contexto do trabalho para dar significado às aprendizagens da escola média
é incomensurável. Desde logo na experiência da própria aprendizagem como um trabalho de
constituição de conhecimentos, dando à vida escolar um significado de maior protagonismo e
responsabilidade. Da mesma forma o trabalho é um contexto importante das ciências humanas
e sociais, visando compreendê-lo enquanto produção de riqueza e forma de interação do ser humano com a natureza e o mundo social. Mas a contextualização no mundo do trabalho permite
focalizar muito mais todos os demais conteúdos do ensino médio.
A produção de serviços de saúde pode ser o contexto para tratar os conteúdos de biologia,
significando que os conteúdos dessas disciplinas poderão ser tratados de modo a serem, posteriormente, significativos e úteis a alunos que se destinem a essas ocupações. A produção de bens
nas áreas de mecânica e eletricidade contextualiza conteúdos de física com aproveitamento na
formação profissional de técnicos dessas áreas. Do mesmo modo as competências desenvolvidas
nas áreas de linguagens podem ser contextualizadas na produção de serviços pessoais ou comunicação e, mais especificamente, no exercício de atividades tais como tradução, turismo ou
produção de vídeos, serviços de escritório. Ou ainda os estudos sobre a sociedade e o indivíduo
podem ser contextualizados nas questões que dizem respeito à organização, à gestão, ao trabalho
de equipe, à liderança, no contexto de produção de serviços tais como relações públicas, administração, publicidade.
Conhecimentos e competências constituídos de forma assim contextualizada compõem a
educação básica, são necessários para a continuidade de estudos acadêmicos e aproveitáveis em
programas de preparação profissional seqüenciais ou concomitantes com o ensino médio, sejam
eles cursos formais, seja a capacitação em serviço. Na verdade, constituem o que a LDB refere
como preparação básica para o trabalho, tema que será retomado mais adiante.
O contexto do trabalho é também imprescindível para a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos a que se refere o artigo 35 da LDB. Por sua própria
natureza de conhecimento aplicado, as tecnologias, sejam elas das linguagens e comunicação, da
informação, do planejamento e gestão, ou as mais tradicionais, nascidas no âmbito das ciências
da natureza, só podem ser entendidas de forma significativa se contextualizadas no trabalho.
A esse respeito é significativo o fato de que as estratégias de aprendizagem contextualizada ou
“situada”, como é designada na literatura de língua inglesa, tenham nascido nos programas de
preparação profissional, dos quais se transferiram depois para as salas de aula tradicionais. Suas
características, tal como descritas pela literatura e resumidas por Stein, indicam que a contextualização do conteúdo de ensino é o que efetivamente ocorre no ensino profissional de boa qualidade: Na aprendizagem situada os alunos aprendem o conteúdo por meio de atividades em lugar
de adquirirem informação em unidades específicas organizadas pelos instrutores. O conteúdo é
inerente ao processo de fazer uma tarefa e não se apresenta separado do barulho, da confusão e
das interações humanas que prevalecem nos ambientes reais de trabalho40.
Outro contexto relevante indicado pela LDB é o do exercício da cidadania. Desde logo é
preciso que a proposta pedagógica assuma o fato trivial de que a cidadania não é dever nem
privilégio de uma área específica do currículo nem deve ficar restrita a um projeto determinado.
Exercício de cidadania é testemunho que se inicia na convivência cotidiana e deve contaminar
toda a organização curricular. As práticas sociais e políticas e as práticas culturais e de comunicação são parte integrante do exercício cidadão, mas a vida pessoal, o cotidiano e a convivência e as
questões ligadas ao meio ambiente, corpo e saúde também. Trabalhar os conteúdos das ciências
naturais no contexto da cidadania pode significar um projeto de tratamento da água ou do lixo
da escola ou a participação numa campanha de vacinação, ou a compreensão de por que as construções despencam quando os materiais utilizados não têm a resistência devida. E de quais são os
aspectos técnicos, políticos e éticos envolvidos no trabalho da construção civil.
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Objetivo semelhante pode ser alcançado se a eleição do grêmio estudantil for uma oportunidade para conhecer melhor os sistemas políticos, ou para entender como a matemática traduz a
tendência de voto por meio de um gráfico de barras, ou para discutir questões éticas relacionadas
à prática eleitoral. Da mesma forma as competências da área de linguagens podem ser trabalhadas
no contexto da comunicação na sala de aula, da análise da novela da televisão, dos diferentes usos
da língua dependendo das situações de trabalho, da comunicação coloquial.
O contexto que é mais próximo do aluno e mais facilmente explorável para dar significado aos
conteúdos da aprendizagem é o da vida pessoal, cotidiano e convivência. O aluno vive num mundo
de fatos regidos pelas leis naturais e está imerso num universo de relações sociais. Está exposto a informações cada vez mais acessíveis e rodeado por bens cada vez mais diversificados, produzidos com
materiais sempre novos. Está exposto também a vários tipos de comunicação pessoal e de massa.
O cotidiano e as relações estabelecidas com o ambiente físico e social devem permitir dar
significado a qualquer conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que se aprende na escola e
o que se faz, vive e observa no dia-a-dia. Aprender sobre a sociedade, o indivíduo e a cultura e
não compreender ou reconhecer as relações existentes entre adultos e jovens na própria família
é perder a oportunidade de descobrir que as ciências também contribuem para a convivência e a
troca afetiva. O respeito ao outro e ao público, essencial à cidadania, também se inicia nas relações de convivência cotidiana, na família, na escola, no grupo de amigos.
Na vida pessoal há um contexto importante o suficiente para merecer consideração específica,
que é o do meio ambiente, corpo e saúde. Condutas ambientalistas responsáveis subentendem
um protagonismo forte no presente, no meio ambiente imediato da escola, da vizinhança, do
lugar onde se vive. Para desenvolvê-las é importante que os conhecimentos das ciências, da matemática e das linguagens sejam relevantes na compreensão das questões ambientais mais próximas
e estimulem a ação para resolvê-las. As visões, fantasias e decisões sobre o próprio corpo e saúde,
base para um desenvolvimento autônomo, poderão ser mais bem orientadas se as aprendizagens
da escola estiverem significativamente relacionadas com as preocupações comuns na vida de todo
jovem: aparência, sexualidade e reprodução, consumo de drogas, hábitos de alimentação, limite
e capacidade física, repouso, atividade, lazer.
Examinados os exemplos dados, é possível generalizar a contextualização como recurso para tornar a aprendizagem significativa ao associá-la com experiências da vida cotidiana ou
com os conhecimentos adquiridos espontaneamente. É preciso, no entanto, cuidar para que
essa generalização não induza à banalização, com o risco de perder o essencial da aprendizagem
escolar que é seu caráter sistemático, consciente e deliberado. Em outras palavras: contextualizar os
conteúdos escolares não é liberá-los do plano abstrato da transposição didática para aprisioná-los no
espontaneísmo e na cotidianeidade. Para que fique claro o papel da contextualização, é necessário
considerar, como no caso da interdisciplinaridade, seu fundamento epistemológico e psicológico.
O jovem não inicia a aprendizagem escolar partindo do zero, mas com uma bagagem formada
por conceitos já adquiridos espontaneamente, em geral mais carregados de afetos e valores por resultarem de experiências pessoais. Ao longo do desenvolvimento aprende-se a abstrair e generalizar
conhecimentos aprendidos espontaneamente, mas é bem mais difícil formalizá-los ou explicá-los
em palavras porque, diferentemente da experiência escolar, não são conscientes nem deliberados.
É possível assim afirmar, reiterando premissas das teorias interacionistas do desenvolvimento
e da aprendizagem, que o desenvolvimento intelectual baseado na aprendizagem espontânea é
ascendente, isto é, inicia-se de modo inconsciente e até caótico, de acordo com uma experiência
que não é controlada, e encaminha-se para níveis mais abstratos, formais e conscientes. Ao iniciar
uma determinada experiência de aprendizagem escolar, portanto, um aluno pode até saber os
conceitos nela envolvidos, mas não sabe que os tem porque nesse caso vale a afirmação de que a
análise da realidade com a ajuda de conceitos precede a análise dos próprios conceitos41.
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Na escola, os conteúdos curriculares já são apresentados ao aluno na sua forma mais abstrata,
formulados em graus crescentes de generalidade. A sua relação com esse conhecimento é, portanto, mais longínqua, mais fortemente mediada pela linguagem externa, menos pessoal.
Nessas circunstâncias, ainda que aprendido e satisfatoriamente formulado em nível de abstração aceitável, o conhecimento tem muita dificuldade para aplicar-se a novas situações concretas
que devem ser entendidas nos mesmos termos abstratos pelos quais o conceito é formulado.
Da mesma forma como foi longo o processo pelo qual os conceitos espontâneos ganharam
níveis de generalidade até serem entendidos e formulados de modo abstrato, é longo e árduo o
processo inverso, de transição do abstrato para o concreto e particular. Isso sugere que o processo de aquisição do conhecimento sistemático escolar tem uma direção oposta à do conhecimento
espontâneo: descendente, de níveis formais e abstratos para aplicações particulares.
Ambos os processos de desenvolvimento, do conhecimento espontâneo ao conhecimento
abstrato e deliberado e deste último para a compreensão e aplicação a situações particulares
concretas, não são independentes. Já porque a realidade à qual se referem é a mesma – o mundo
físico, o mundo social, as relações pessoais – já porque em ambos os casos a linguagem joga papel
decisivo como elemento constituidor.
Na prática, o conhecimento espontâneo auxilia a dar significado ao conhecimento escolar.
Este último, por sua vez, reorganiza o conhecimento espontâneo e estimula o processo de sua
abstração. Quando se recomenda a contextualização como princípio de organização curricular,
o que se pretende é facilitar a aplicação da experiência escolar para a compreensão da experiência
pessoal em níveis mais sistemáticos e abstratos e o aproveitamento da experiência pessoal para
facilitar o processo de concreção dos conhecimentos abstratos que a escola trabalha. Isso significa
que a ponte entre teoria e prática, recomendada pela LDB e comentada por Castro, deve ser
de mão dupla. Em ambas as direções estão em jogo competências cognitivas básicas: raciocínio
abstrato, capacidade de compreensão de situações novas, que é a base da solução de problemas,
para mencionar apenas duas.
Não se entendam, portanto, a contextualização como banalização do conteúdo das disciplinas, numa perspectiva espontaneísta. Mas como recurso pedagógico para tornar a constituição
de conhecimentos um processo permanente de formação de capacidades intelectuais superiores.
Capacidades que permitam transitar inteligentemente do mundo da experiência imediata e espontânea para o plano das abstrações e deste para a reorganização da experiência imediata, de
forma a aprender que situações particulares e concretas podem ter uma estrutura geral.
De outra coisa não trata Piaget quando, a propósito do ensino da matemática, observa que
muitas operações lógico-matemáticas já estão presentes na criança antes da idade escolar sob formas elementares ou triviais mas não menos significativas. Mas acrescenta, em seguida: Uma coisa
é aprender na ação e assim aplicar praticamente certas operações, outra é tomar consciência das
mesmas para delas extrair um conhecimento reflexivo e teórico, de tal forma que nem os alunos
nem os professores cheguem a suspeitar de que o conteúdo do ensino ministrado se pudesse
apoiar em qualquer tipo de estruturas naturais42.
Para concluir estas considerações sobre a contextualização, é interessante citar a síntese apresentada por Stein43 sobre as características da aprendizagem contextualizada: em relação ao conteúdo, busca desenvolver o pensamento de ordem superior em lugar da aquisição de fatos independentes da vida real; preocupa-se mais com a aplicação do que com a memorização; sobre o
processo assume que a aprendizagem é sócio-interativa, envolve necessariamente os valores, as
relações de poder, a negociação permanente do próprio significado do conteúdo entre os alunos
envolvidos; em relação ao contexto, propõe não apenas trazer a vida real para a sala de aula, mas
criar as condições para que os alunos (re)experienciem os eventos da vida real a partir de múltiplas perspectivas.
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A reorganização da experiência cotidiana e espontânea tem assim um resultado importante
para a educação, pois é principalmente nela que intervêm os afetos e valores. É com base nela,
embora não exclusivamente, que se constróem as visões do outro e do mundo, pois uma parte
relevante da experiência espontânea é feita de interação com os outros, de influencia dos meios
de comunicação, de convivência social, pelos quais os significados são negociados, para usar o
termo de Stein.
Na medida em que a contextualização facilita o significado da experiência de aprendizagem
escolar e a (re)significação da aprendizagem baseada na experiência espontânea, ela pode – e deve
– questionar os dados desta última: os problemas ambientais, os preconceitos e estereótipos, os
conteúdos da mídia, a violência nas relações pessoais, os conceitos de verdadeiro e falso na política, e assim por diante. Dessa forma, voltando a alguns exemplos dados, se a aprendizagem do
sistema reprodutivo não leva a questionar os mitos da feminilidade e da masculinidade, além de
não ser significativa essa aprendizagem em nada colaborou para reorganizar o aprendido espontaneamente. Se a aprendizagem das ciências não facilitar o esforço para distinguir entre o fato e
a interpretação ou para identificar as falhas da observação cotidiana, se não facilitar a reprodução
de situações nas quais o emprego da ciência depende da participação e interação entre as pessoas
e destas com um conjunto de equipamentos e materiais, pode-se dizer que não criou competências para abstrair de forma inteligente o mundo da experiência imediata.
4.5 A Importância da Escola
Interdisciplinaridade e Contextualização são recursos complementares para ampliar as inúmeras possibilidades de interação entre disciplinas e entre as áreas nas quais disciplinas venham a ser
agrupadas. Juntas, elas se comparam a um trançado cujos fios estão dados, mas cujo resultado
final pode ter infinitos padrões de entrelaçamento e muitas alternativas para combinar cores e
texturas. De forma alguma se espera que uma escola esgote todas as possibilidades. Mas se recomenda com veemência que ela exerça o direito de escolher um desenho para o seu trançado
e que, por mais simples que venha a ser, ele expresse suas próprias decisões e resulte num cesto
generoso para acolher aquilo que a LDB recomenda em seu artigo 26: as características regionais
e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
Os ensinamentos da psicologia de Piaget e Vigotsky foram convocados para explicar a interdisciplinaridade e a contextualização porque ambas as perspectivas teóricas se complementam naquilo que, para estas DCNEM, é o mais importante: a importância da aprendizagem sistemática,
portanto da escola, para o desenvolvimento do adolescente.
A escola é a agência que especificamente está dedicada à tarefa de organizar o conhecimento e apresentá-lo aos alunos pela mediação das linguagens, de modo a que seja aprendido. Ao
professor – pela linguagem que fala ou que manipula nos recursos didáticos – cabe uma função
insubstituível no domínio mais avançado do conhecimento que o aluno vai constituindo. Este,
por sua vez, estimula o próprio desenvolvimento a patamares superiores.
Se a constituição de conhecimentos com significado deliberado, que caracteriza a aprendizagem escolar, é antecipação do desenvolvimento de capacidades mentais superiores – premissa
cara a Vigotsky – o trabalho que a escola realiza, ou deve realizar, é insubstituível na aquisição
de competências cognitivas complexas, cuja importância vem sendo cada vez mais enfatizada:
autonomia intelectual, criatividade, solução de problemas, análise e prospecção, entre outras.
Essa afirmação é ainda mais verdadeira para jovens provenientes de ambientes culturais e sociais
em que o uso da linguagem é restrito e a sistematização do conhecimento espontâneo raramente
acontece.
Outra coisa não diz Piaget interpretando os mandamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos no capítulo da educação: Todo ser humano tem o direito de ser colocado, durante sua formação, em um meio escolar de tal ordem que lhe seja possível chegar ao ponto de
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elaborar, até a conclusão, os instrumentos indispensáveis de adaptação que são as operações da
lógica44. E vai mais longe o mestre de Genebra, ao relacionar a autonomia moral com a autonomia intelectual, que implica o pleno desenvolvimento das operações da lógica.
Mesmo sem que a escola se dê conta, sua proposta pedagógica tem uma resposta para a
pergunta que tanto Sócrates quanto Protágoras procuram responder: É possível educar pessoas
que, além das “artes” – único talento que Prometeu conseguiu roubar aos deuses para repartir
à humanidade –, dominem também a justiça e o respeito, que Zeus decidiu acrescentar àquele
talento por serem a base da amizade, a fim de que os homens pudessem conviver para sobreviver.
Vigotsky, com as capacidades intelectuais superiores, Piaget com as operações da lógica, Sócrates
com a sabedoria afirmam que sim e dão grande alento para aqueles que teimosamente continuam
apostando na borboleta.
4.6 Base Nacional Comum e Parte Diversificada
Interdisciplinaridade e Contextualização formam o eixo organizador da doutrina curricular
expressa na LDB. Elas abrigam uma visão do conhecimento e das formas de tratá-lo para ensinar
e para aprender que permite dar significado integrador a duas outras dimensões do currículo,
de forma a evitar transformá-las em novas dualidades ou reforçar as já existentes: base nacional
comum/parte diversificada, e formação geral/preparação básica para o trabalho.
A primeira dimensão é explicitada no artigo 26 da LDB, que afirma: Os currículos do ensino
fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. À luz das diretrizes pedagógicas apresentadas, cabe observar a esse respeito:
• tudo o que se disse até aqui sobre a nova missão do ensino médio, seus fundamentos axiológicos e suas diretrizes pedagógicas se aplica para ambas as «partes», tanto a “nacional
comum” como a “diversificada”, pois numa perspectiva de organicidade, integração e contextualização do conhecimento não faz sentido que elas estejam divorciadas;
• a LDB buscou preservar, no seu artigo 26, a autonomia da proposta pedagógica dos sistemas e das unidades escolares para contextualizar os conteúdos curriculares de acordo com
as características regionais, locais e da vida dos seus alunos; assim entendida, a parte diversificada é uma dimensão do currículo, e a contextualização pode ser a forma de organizá-la
sem criar divórcio ou dualidade com a base nacional comum;
• a parte diversificada deverá, portanto, ser organicamente integrada à base nacional comum
para que o currículo faça sentido como um todo e essa integração ocorrerá, entre outras
formas, por enriquecimento, ampliação, diversificação, desdobramento, podendo incluir
todos os conteúdos da base nacional comum ou apenas parte deles, selecionados, nucleados
em áreas ou não, sempre de acordo com a proposta pedagógica do estabelecimento;
• a parte diversificada poderá ser desenvolvida por meio de projetos e estudos focalizados
em problemas selecionados pela equipe escolar, de forma que eles sejam organicamente
integrados ao currículo, superando definitivamente a concepção do projeto como atividade
“extra” curricular;
• entendida nesses termos, a parte diversificada será decisiva na construção da identidade de
cada escola, ou seja, pode ser aquilo que identificará as “vocações” das escolas e as diferenciará entre si, na busca de organizações curriculares que efetivamente respondam à heterogeneidade dos alunos e às necessidades do meio social e econômico;

44

J. Piaget, op. cit., p.

MARCOS LEGAIS

• sempre que assim permitirem os recursos humanos e materiais dos estabelecimentos escolares, os alunos deverão ter a possibilidade de escolher os estudos, projetos, cursos ou atividades da parte diversificada, de modo a incentivar a inserção do educando na construção
de seu próprio currículo;
• os sistemas de ensino e escolas estabelecerão os critérios para que a diversificação de opções
curriculares por parte dos alunos seja possível pedagogicamente e sustentável financeiramente;
• se a parte diversificada deve ter nome específico e carga identificável no horário escolar é
uma questão a ser resolvida no âmbito de cada sistema e escola de acordo com sua organização curricular e proposta pedagógica;
• em qualquer caso, a base nacional comum, objeto destas DCNEM, deverá ocupar, no mínimo, 75% do tempo legalmente estabelecido como carga horária mínima do ensino médio.
4.7 Formação Geral e Preparação Básica para o Trabalho
Sobre esse aspecto é preciso destacar que a letra e o espírito da lei não identificam a preparação para o trabalho ou a habilitação profissional com a parte diversificada do currículo. Em
outras palavras, não existe nenhuma relação biunívoca que faça sentido, nem pela lei nem pela
doutrina curricular que ela adota, identificando a base nacional comum com a formação geral
do educando e a parte diversificada com a preparação geral para o trabalho ou, facultativamente,
com a habilitação profissional. Na dinâmica da organização curricular descrita anteriormente
elas podem ser combinadas de muitas e diferentes maneiras para resultar numa organização de
estudos adequada a uma escola determinada.
A segunda observação importante diz respeito ao uso, pelos sistemas e pelas escolas, da possibilidade de preparar para o exercício de profissões técnicas (parágrafo 2o do artigo 36) ou da faculdade de oferecer habilitação profissional (Parágrafo 4o artigo 36). Essa questão implica considerar
vários aspectos e deve ser examinada com cuidado, pois toca o princípio de autonomia da escola:
• o primeiro aspecto refere-se à finalidade de educação básica do ensino médio que não está
em questão, pois a LDB é clara a respeito;
• o segundo refere-se à duração do ensino médio, que também não deixa dúvidas quanto ao
mínimo de 2.400 horas, distribuídas em 3 anos de 800 horas, distribuídas em pelo menos
200 dias letivos;
• o terceiro aspecto a considerar é que a LDB presume uma diferença entre “preparação geral
para o trabalho” e “habilitação profissional”.
Essa diferença presumida deve ser explicitada. Por opção doutrinária a lei não dissocia a preparação geral para o trabalho da formação geral do educando, e isso vale tanto para a “base nacional comum” como para a “parte diversificada” do currículo e é por essa razão que se dá ênfase
neste parecer ao tratamento de todos os conteúdos curriculares no contexto do trabalho.
Essa preparação geral para o trabalho abarca, portanto, os conteúdos e competências de caráter geral para a inserção no mundo do trabalho e aqueles que são relevantes ou indispensáveis
para cursar uma habilitação profissional e exercer uma profissão técnica. No primeiro caso estariam as noções gerais sobre o papel e o valor do trabalho, os produtos do trabalho, as condições
de produção, entre outras.
No caso dos estudos que são necessários para o preparo profissional quer seja em curso
formal, quer seja no ambiente de trabalho, estariam por exemplo, conhecimentos de biologia
e bioquímica para as áreas profissionais da saúde, a química para algumas profissões técnicas
industriais, a física para as atividades profissionais ligadas à mecânica ou eletroeletrônica, as lín-
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guas para as habilitações ligadas a comunicações e serviços, as ciências humanas e sociais para
as áreas de administração, relações públicas, mercadologia, entre outras. Dependendo do caso,
essa vinculação pode ser mais estreita e específica, como seria, por exemplo, o conhecimento de
história para técnico de turismo ou de redação de textos e cartas comerciais para alunos que farão
secretariado e contabilidade.
Enquanto a duração da formação geral, aí incluída a preparação básica para o trabalho, é inegociável, a duração da formação profissional específica será variável. Um dos fatores que afetará a
quantidade de tempo a ser alocado à formação profissional será a maior ou menor proximidade
desta última com a preparação básica para o trabalho que o aluno adquiriu no ensino médio.
Quanto maior a proximidade, mais os estudos de formação geral poderão propiciar a aprendizagem de conhecimentos e competências que são essenciais para o exercício profissional em uma
profissão ou área ocupacional determinada. Esses estudos podem, portanto, ser aproveitados
para a obtenção de uma habilitação profissional em cursos complementares, desenvolvidos concomitante ou seqüencialmente ao ensino médio.
Essa é a interpretação a ser dada ao parágrafo único do artigo 5º do Decreto 2.208/97: a
expressão caráter profissionalizante, utilizada para adjetivar as disciplinas cursadas no ensino médio que podem ser aproveitadas, até o limite de 25%, no currículo de habilitação profissional, só
pode referir-se às disciplinas de formação básica ou geral que, ao mesmo tempo, são fundamentais para a formação profissional e por isso mesmo podem ser aproveitadas em cursos específicos
para obtenção de habilitações específicas. Não é relevante, para estas DCNEM, indicar se tais
disciplinas seriam cursadas na parte diversificada ou no cumprimento da base nacional comum,
se aceito o pressuposto de que ambas devem estar organicamente articuladas.
Quando o mesmo Decreto 2.208/97 afirma em seu artigo 2o: A educação profissional será
desenvolvida em articulação com o ensino regular [...], e depois, no já citado artigo 5o, reafirma
que: A educação profissional terá organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este, estabelece as regras da
articulação, sem que nenhuma das duas modalidades de educação, a básica, do ensino médio, e
a profissional de nível técnico, abram mão da especificidade de suas finalidades.
Esse tipo de articulação entre formação geral e profissional já foi considerada por vários educadores dedicados à educação técnica, entre eles Castro45, que aponta ocupações para as quais o
preparo é mais próximo da formação geral. Este é o caso, entre outros, de algumas ocupações
nas áreas de serviços, como as de escritório, por exemplo. Outras ocupações, diz esse autor, requerem uma maior quantidade de conhecimentos e habilidades que não são de formação geral.
Entre estas últimas estariam as profissões ligadas à produção industrial, cujo tempo de duração
dos cursos técnicos será provavelmente mais longo por envolverem estudos mais especializados
e, portanto, mais distantes da educação geral.
Assim, a articulação entre o ensino médio e a educação profissional, se dará por uma via
de mão dupla e pode gerar inúmeras formas de preparação básica para o trabalho no caso do
primeiro, e aproveitamento de estudos no caso do segundo, respeitadas as normas relativas à
duração mínima da educação básica de nível médio, que inclui – repita-se – a formação geral e a
preparação para o trabalho:
• às escolas de ensino médio cabe contemplar, em sua proposta pedagógica e de acordo com
as características regionais e de sua clientela, aqueles conhecimentos, competências e habilidades de formação geral e de preparação básica para o trabalho que, sendo essenciais para
uma habilitação profissional específica, poderão ter os conteúdos que lhe deram suporte
igualmente aproveitados no respectivo curso dessa habilitação profissional;
• às escolas ou programas dedicados à formação profissional cabe identificar que conhecimentos, competências e habilidades essenciais para cursar uma habilitação profissional específica
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já foram adquiridos pelo aluno no ensino médio, e considerar as disciplinas ou estudos que
lhes deram suporte como de caráter profissionalizante para essa habilitação e, portanto,
passíveis de serem aproveitados;
• como a articulação não se dá por sobreposição, os estudos de formação geral e de preparação básica para o trabalho que sejam ao mesmo tempo essenciais para uma habilitação
profissional, podem ser incluídos na duração mínima prevista para o ensino médio e aproveitados na formação profissional;
• estudos estritamente profissionalizantes, independentemente de serem feitos na mesma ou
em outra instituição, concomitante ou posteriormente ao ensino médio, deverão ser realizados em carga horária adicional às 2.400 previstas pela LDB como mínimas;
• as várias habilitações profissionais terão duração diferente para diferentes alunos, dependendo do perfil do profissional a ser habilitado, dos estudos que cada um deles esteja realizando
ou tenha realizado no ensino médio e dos critérios de aproveitamento contemplados nas
suas propostas pedagógicas.
As fronteiras entre estudos de preparação básica para o trabalho e educação profissional no
sentido restrito nem sempre são fáceis de estabelecer. Além disso, como já se observou, depende
do perfil ocupacional a maior ou menor afinidade entre as competências exigidas para o exercício
profissional e aquelas de formação geral.
É sabido, no entanto, que em cada habilitação profissional ou profissão técnica existem conteúdos, competências e mesmo atitudes, que são próprios e específicos. Apenas a título de exemplo
seria possível mencionar: o domínio da operação de um torno mecânico, ou do processo de instalação de circuitos elétricos para os técnicos dessas áreas; a operação de uma agência de viagens
para o técnico de turismo; o uso de aparelhagem de tradução simultânea para o tradutor; a manipulação de equipamentos para diagnóstico especializado no caso do técnico de laboratório; o
domínio das técnicas de esterilização no caso do enfermeiro.
Conhecimentos e competências específicos tais como os exemplificados não devem fazer parte da formação geral do educando e da preparação geral para o trabalho. Caracterizam uma
habilitação profissional ou o preparo para o exercício de profissão técnica. Considerando que a
LDB prioriza a formação geral quando define os mínimos de duração do ensino médio e apenas
faculta o oferecimento da habilitação profissional, garantida a formação geral, aquela só pode ser
oferecida como carga adicional dos mínimos estabelecidos, podendo essa adição ser em horas
diárias, dias da semana ou períodos letivos.
Caberá aos sistemas de ensino, às escolas médias e às profissionais definir e tomar decisões,
em cada caso, sobre quais estudos são de formação geral, aí incluída a preparação básica para
o trabalho, e quais são de formação profissional específica. Não há como estabelecer critérios a
priori. Este é mais um aspecto no qual nenhum controle prévio ou formal substitui o exercício
da autonomia responsável.
Em resumo:
• os conteúdos curriculares da base nacional comum e da parte diversificada devem ser tratados também,embora não exclusivamente, no contexto do trabalho, como meio de produção de bens, de serviços e de conhecimentos;
• de acordo com as necessidades da clientela e as características da região, contempladas na
proposta pedagógica da escola média, os estudos de formação geral e preparação básica para
o trabalho, tanto da base nacional comum como da parte diversificada, podem ser tratados
no contexto do trabalho em uma ou mais áreas ocupacionais;
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• segundo esses princípios, a preparação básica para o trabalho é, portanto, parte integrante
da educação básica de nível médio e pode incluir, dentro da duração mínima estabelecida
pela LDB, estudos que são também necessários para cursar uma habilitação profissional e
que, por essa razão, podem ser aproveitados em cursos ou programas de habilitação ou
formação profissional;
• em outras palavras, as disciplinas pelas quais se realizam os estudos mencionados no item
anterior são aquelas disciplinas de formação geral ou de preparação básica para o trabalho
necessárias para cursos profissionais com os quais mantêm afinidade e, portanto, são de
caráter profissionalizante para esses cursos profissionais, ainda que cursadas dentro da carga
horária mínima prevista para o ensino médio;
• os estudos realizados em disciplinas de caráter profissionalizante, assim entendidas, podem
ser aproveitados, até o limite de 25% da carga horária total, para eventual habilitação profissional, somando-se aos estudos específicos necessários para obter a certificação exigida para
o exercício profissional;
• esses estudos específicos, que propiciam preparo para postos de trabalho determinados ou
são especializados para o exercício de profissões técnicas, só podem ser oferecidos se e quando atendida a formação geral do educando, e mesmo assim facultativamente;
• em virtude da prioridade da formação geral, a eventual oferta desses estudos específicos de
habilitação profissional, ou de preparo para profissões técnicas, não poderá ocupar o tempo
de duração mínima do ensino médio previsto pela LDB, sem prejuízo do eventual aproveitamento de estudos já referido;
• o sistema ou escola que decida oferecer formação para uma profissão técnica, usando a
faculdade que a lei outorga, deverá acrescentar aos mínimos previstos, o número de horas
diárias, dias da semana, meses, semestres, períodos ou anos letivos necessários para desenvolver os estudos específicos correspondentes.
É interessante observar que essa diretriz já vem sendo colocada em prática por sistemas ou
escolas de ensino médio que oferecem também habilitação profissional. Nesses casos, ainda poucos, os cursos já são mais longos, seja em termos de horas anuais, distribuídas por cargas horárias diárias maiores, seja em termos do número de anos ou semestres letivos, dependendo da
conveniência em fazer os estudos especificamente profissionalizantes em concomitância ou em
seqüência ao ensino médio. Esse fato é indicativo da adequação desta diretriz e da convicção que
vem ganhando terreno quanto à necessidade de dedicar mais tempo, esforços e recursos para a
finalidade de educação básica no ensino médio.
Nos termos deste parecer, portanto, não há dualidade entre formação geral e preparação básica para o trabalho. Mas há uma clara prioridade de ambas em relação a estudos específicos que
habilitem para uma profissão técnica ou preparem para postos de trabalho definidos. Tais estudos
devem ser realizados em cursos ou programas complementares, posteriores ou concomitantes ao
ensino médio.
Finalmente, é preciso deixar bem claro que a desvinculação entre o ensino médio e o ensino
técnico introduzida pela LDB é totalmente coerente com a concepção de educação básica adotada na lei. Exatamente porque a base para inserir-se no mercado de trabalho passa a ser parte integrante da etapa final da educação básica como um todo, sem dualidades, torna-se possível separar
o ensino técnico. Este passa a assumir mais plenamente sua identidade e sua missão específicas
de oferecer habilitação profissional, a qual poderá aproveitar os conhecimentos, competências e
habilidades de formação geral obtidos no ensino médio.
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5. A Organização Curricular da Base Nacional Comum do Ensino Médio
A construção da Base Nacional Comum passa pela constituição dos saberes
integrados à ciência e à tecnologia, criados pela inteligência humana. Por mais
instituinte e ousado, o saber terminará por fundar uma tradição, por criar uma
referência. A nossa relação com o instituído não deve ser, portanto, de querer destruí-lo ou cristalizá-lo. Sem um olhar sobre o instituído, criamos lacunas, desfiguramos memórias e identidades, perdemos vínculo com a nossa história, quebramos
os espelhos que desenham nossas formas. A modernidade, por mais crítica que tenha
sido da tradição, arquitetou-se a partir de referências e paradigmas seculares. A
relação com o passado deve ser cultivada, desde que se exerça uma compreensão do
tempo como algo dinâmico, mas não simplesmente linear e seqüencial. A articulação do instituído com o instituinte possibilita a ampliação dos saberes, sem retirá-los da sua historicidade e, no caso do Brasil, de interação entre nossas diversas
etnias, com as raízes africanas, indígenas, européias e orientais.
A produção e a constituição do conhecimento, no processo de aprendizagem, dá
muitas vezes a ilusão de que podemos seguir sozinhos com o saber que acumulamos.
A natureza coletiva do conhecimento termina sendo ocultada ou dissimulada, negando-se o fazer social. Nada mais significativo e importante, para a construção
da cidadania, do que a compreensão de que a cultura não existiria sem a socialização das conquistas humanas. O sujeito anônimo é, na verdade, o grande artesão dos
tecidos da história. Além disso, a existência dos saberes associados aos conhecimentos
científicos e tecnológicos nos ajuda a caminhar pelos percursos da história, mas sua
existência não significa que o real é esgotável e transparente.
Por outro lado, costuma-se reduzir a produção e a constituição do conhecimento
no processo de aprendizagem, à dimensão de uma razão objetiva, desvalorizando-se
outros tipos de experiências ou mesmo expressões de outras sensibilidades.
Assim, o modelo que despreza as possibilidades afetivas, lúdicas e estéticas de
entender o mundo tornou-se hegemônico, submergindo no utilitarismo que transforma tudo em mercadoria. Em nome da velocidade e do tipo de mercadoria, criaram-se critérios para eleger valores que devem ser aceitos como indispensáveis para
o desenvolvimento da sociedade. O ponto de encontro tem sido a acumulação e não
a reflexão e a interação, visando à transformação da vida, para melhor. O núcleo
da aprendizagem terminaria sendo apenas a criação de rituais de passagem e de
hierarquia, contrapondo-se, inclusive, à concepção abrangente de educação explicitada nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal.
R. Assis. CNE. Parecer nº 04/98
5.1 Organização Curricular e Proposta Pedagógica
Se toda proposição de áreas ou critérios de agrupamento dos conteúdos curriculares carrega
certa dose de arbítrio, todo projeto ou proposta pedagógica traduz um esforço para superar esse
arbítrio e adaptar um desenho curricular de base, mandatório e comum, às características de seus
alunos e de seu ambiente socioeconômico recorrendo, entre outros recursos, à interdisciplinaridade e à contextualização como recursos para lograr esse objetivo.
Será, portanto, na proposta pedagógica e na qualidade do protagonismo docente que a interdisciplinaridade e contextualização ganharão significado prático pois, por homologia, deve-se
dizer que o conhecimento desses dois conceitos é necessário mas não suficiente. Eles só ganharão
sentido pleno se forem aplicados para reorganizar a experiência espontaneamente acumulada por
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professores e outros profissionais da educação que trabalham na escola, de modo que os leve a
rever sua prática sobre o que e como ensinar seus alunos.
A organização curricular apresentada a seguir pertence, pois, ao âmbito do currículo proposto.
Contraditório que possa ser chamar as presentes diretrizes curriculares, obrigatórias por lei,
de currículo proposto, essa é a forma de reconhecer que o desenvolvimento curricular real será
feito na escola e pela escola.
O projeto ou proposta pedagógica será o plano básico desse desenvolvimento pelo qual o
currículo proposto se transforma em currículo em ação.
O currículo ensinado será o trabalho do professor em sala de aula. Para que ele esteja em
sintonia com os demais níveis – o da proposição e o da ação – é indispensável que os professores
se apropriem, não só dos princípios legais, políticos, filosóficos e pedagógicos que fundamentam o currículo proposto, de âmbito nacional, mas da própria proposta pedagógica da escola.
Outro reconhecimento, portanto, aqui se aplica: se não há lei ou norma que possa transformar
o currículo proposto em currículo em ação, não há controle formal nem proposta pedagógica
que tenha impacto sobre o ensino em sala de aula, se o professor não se apropriar dessa proposta
como seu protagonista mais importante.
Entre o currículo proposto e o ensino na sala de aula, situam-se ainda as instâncias normativas e
executivas estaduais, legítimas formuladoras e implementadoras das políticas educacionais em seus
respectivos âmbitos. O edifício do ensino médio se constrói, assim, em diferentes níveis nos quais há
que estabelecer prioridades, identificar recursos e estabelecer consensos sobre o que e como ensinar.
Uma proposta nacional de organização curricular portanto, considerando a realidade federativa e diversa do Brasil, há que ser flexível, expressa em nível de generalidade capaz de abarcar
propostas pedagógicas diversificadas, mas também com certo grau de precisão, capaz de sinalizar ao país as competências que se quer alcançar nos alunos do ensino médio, deixando grande
margem de flexibilidade quanto aos conteúdos e métodos de ensino que melhor potencializem
esses resultados. O roteiro de base para tal proposta será a LDB. Para introduzir a organização
curricular da base nacional, é preciso recuperar o caminho percorrido por este parecer.
Os princípios axiológicos que devem inspirar o currículo foram propostos para atender o que
a lei demanda quanto a:
• fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca;
• formação de valores;
• aprimoramento como pessoa humana;
• formação ética;
• exercício da cidadania.
A interdisciplinaridade e contextualização foram propostas como princípios pedagógicos estruturadores do currículo para atender o que a lei estabelece quanto às competências de:
• vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social;
• compreender os significados;
• ser capaz de continuar aprendendo;
• preparar-se para o trabalho e o exercício da cidadania;
• ter autonomia intelectual e pensamento crítico;
• ter flexibilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação;
• compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos;
• relacionar a teoria com a prática.
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A proposta pedagógica da escola será a aplicação de ambos, princípios axiológicos e pedagógicos, no tratamento de conteúdos de ensino que facilitem a constituição das competências e
habilidades valorizadas pela LDB. As áreas que seguem, resultam do esforço de traduzir essas habilidades e competências em termos mais próximos do fazer pedagógico, mas não tão específicos
que eliminem o trabalho de identificação mais precisa e de escolha dos conteúdos de cada área e
das disciplinas às quais eles se referem em virtude de seu objeto e método de conhecimento. Essa
sintonia fina, que, se espera, resulte de consensos estabelecidos em instâncias dos sistemas de
ensino cada vez mais próximas da sala de aula, será o espaço no qual a identidade de cada escola
se revelará como expressão de sua autonomia e como resposta à diversidade.
5.2 Os Saberes das Áreas Curriculares
Na área de LINGUAGENS E CÓDIGOS estão destacadas as competências que dizem respeito à constituição de significados que serão de grande valia para a aquisição e formalização de
todos os conteúdos curriculares, para a constituição da identidade e o exercício da cidadania. As
escolas certamente identificarão nesta área as disciplinas, atividades e conteúdos relacionados às
diferentes formas de expressão, das quais a língua portuguesa é imprescindível. Mas é importante
destacar que o agrupamento das linguagens busca estabelecer correspondência não apenas entre
as formas de comunicação – das quais as artes, as atividades físicas e a informática fazem parte
inseparável – como evidenciar a importância de todas as linguagens enquanto constituintes dos
conhecimentos e das identidades dos alunos, de modo a contemplar as possibilidades artísticas,
lúdicas e motoras de conhecer o mundo. A utilização dos códigos que dão suporte às linguagens
não visa apenas ao domínio técnico mas principalmente à competência de desempenho, o saber
usar as linguagens em diferentes situações ou contextos, considerando inclusive os interlocutores
ou públicos.
Na área das CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA incluem-se as competências relacionadas à apropriação de conhecimentos da física, da química, da biologia e suas interações ou
desdobramentos como formas indispensáveis de entender e significar o mundo de modo organizado e racional, e também de participar do encantamento que os mistérios da natureza exercem
sobre o espírito que aprende a ser curioso, a indagar e descobrir. O agrupamento das ciências da
natureza tem ainda o objetivo de contribuir para a compreensão do significado da ciência e da
tecnologia na vida humana e social, de modo a gerar protagonismo diante das inúmeras questões
políticas e sociais para cujo entendimento e solução as ciências da natureza são uma referência
relevante. A presença da matemática nessa área se justifica pelo que de ciência tem a matemática,
por sua afinidade com as ciências da natureza, na medida em que é um dos principais recursos
de constituição e expressão dos conhecimentos destas últimas, e finalmente pela importância de
integrar a matemática com os conhecimentos que lhe são mais afins. Esta última justificativa é,
sem dúvida, mais pedagógica que epistemológica, e pretende retirar a matemática do isolamento
didático em que tradicionalmente se confina no contexto escolar.
Na área das CIÊNCIAS HUMANAS, da mesma forma, destacam-se as competências relacionadas à apropriação dos conhecimentos dessas ciências com suas particularidades metodológicas,
nas quais o exercício da indução é indispensável. Pela constituição dos significados de seus objetos e métodos, o ensino das ciências humanas e sociais deverá desenvolver a compreensão do significado da identidade, da sociedade e da cultura, que configuram os campos de conhecimentos
de história, geografia, sociologia, antropologia, psicologia, direito, entre outros. Nesta área se
incluirão também os estudos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania, para
cumprimento do que manda a letra da lei. No entanto, é indispensável lembrar que o espírito da
LDB é muito mais generoso com a constituição da cidadania e não a confina a nenhuma disciplina específica, como poderia dar a entender uma interpretação literal da recomendação do inciso
III do parágrafo primeiro do artigo 36. Neste sentido, todos os conteúdos curriculares desta
área, embora não exclusivamente dela, deverão contribuir para a constituição da identidade dos
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alunos e para o desenvolvimento de um protagonismo social solidário, responsável e pautado na
igualdade política.
A presença das TECNOLOGIAS em cada uma das áreas merece um comentário mais longo.
A opção por integrar os campos ou atividades de aplicação, isto é, os processos tecnológicos próprios de cada área de conhecimento, resulta da importância que ela adquire na educação geral – e
não mais apenas na profissional –, em especial no nível do ensino médio. Neste, a tecnologia é o
tema por excelência que permite contextualizar os conhecimentos de todas as áreas e disciplinas
no mundo do trabalho.
Como analisa Menezes46, no ensino fundamental, a tecnologia comparece como “alfabetização científico-tecnológica”, compreendida como a familiarização com o manuseio e com a nomenclatura das tecnologias de uso universalizado, como, por exemplo, os cartões magnéticos.
No ensino médio, a presença da tecnologia responde a objetivos mais ambiciosos. Ela comparece integrada às ciências da natureza uma vez que uma compreensão contemporânea do universo
físico, da vida planetária e da vida humana não pode prescindir do entendimento dos instrumentos
pelos quais o ser humano maneja e investiga o mundo natural. Com isso se dá continuidade à compreensão do significado da tecnologia enquanto produto, num sentido amplo47.
Mas a tecnologia na educação contemporânea do jovem deverá ser contemplada também como
processo. Em outras palavras, não se tratará apenas de apreciar ou dar significado ao uso da tecnologia, mas de conectar os inúmeros conhecimentos com suas aplicações tecnológicas, recurso que
só pode ser bem explorado em cada nucleação de conteúdos, e que transcende a área das ciências
da natureza. A este respeito é significativa a observação de Menezes: A familiarização com as modernas técnicas de edição, de uso democratizado pelo computador, é só um exemplo das vivências
reais que é preciso garantir. Ultrapassando assim o “discurso sobre as tecnologias”, de utilidade
duvidosa, é preciso identificar nas matemáticas, nas ciências naturais, nas ciências humanas, na comunicação e nas artes, os elementos de tecnologia que lhes são essenciais e desenvolvê-los como
conteúdos vivos, como objetivos da educação e, ao mesmo tempo, meio para tanto48.
Dessa maneira, a presença da tecnologia no ensino médio remete diretamente às atividades
relacionadas à aplicação dos conhecimentos e habilidades constituídos ao longo da educação básica, dando expressão concreta à preparação básica para o trabalho prevista na LDB. Apenas para
enriquecer os exemplos citados, é interessante lembrar do uso de recursos de comunicação como
vídeos e infográficos e todo o mundo da multimídia; das técnicas de trabalho em equipe; do uso
de sistemas de indicadores sociais e tecnologias de planejamento e gestão. Para não mencionar
a incorporação das tecnologias e de materiais os mais diferenciados na arquitetura, escultura,
pintura, teatro e outras expressões artísticas. Se muitas dessas aplicações, como produto, têm
afinidade com as ciências naturais, como processos identificam-se com as linguagens e as ciências
humanas e sociais.
Estas e muitas outras facetas do múltiplo fenômeno que é a tecnologia no mundo contemporâneo, constituem campos de aplicação – portanto, de conhecimento e uso de produtos tecnológicos – ainda inexplorados pelos planos curriculares e projetos pedagógicos. No entanto,
além de sua intensa presença na vida cotidiana, essas tecnologias são as que mais se identificam
com os setores nos quais a demanda de recursos humanos tende a crescer. Sem abrir mão do
“discurso sobre as tecnologias”, as linguagens e as ciências humanas e sociais só se enriquecerão
se atentarem mais para as aplicações dos conhecimentos e capacidades que querem constituir nos
alunos do ensino médio.

L.C. Menezes, A tecnologia no currículo do ensino médio, 1998, mimeo.
Idem, ibidem, p.
48
Idem, ibidem, p.
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47
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5.3 Descrição das Áreas
As três áreas descritas a seguir devem estar presentes na base nacional comum dos currículos
das escolas de ensino médio, cujas propostas pedagógicas estabelecerão:
• as proporções de cada área no conjunto do currículo;
• os conteúdos a serem incluídos em cada uma delas, tomando como referência as competências descritas;
• os conteúdos e competências a serem incluídos na parte diversificada, os quais poderão ser
selecionados em uma ou mais áreas, reagrupados e organizados de acordo com critérios que
satisfaçam as necessidades da clientela e da região.
Linguagens, códigos e suas tecnologias, objetivando a constituição de competências e habilidades que permitam ao educando:
• Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de: organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e
informação.
• Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações
específicas.
• Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos
com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção.
• Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da própria identidade.
• Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.
• Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte e aos problemas que se propõem
solucionar.
• Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes meios de
comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que elas exercem na
sua relação com as demais tecnologias.
• Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
• Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Objetivando a constituição de habilidades e competências que permitam ao educando:
• Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.
• Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais.
• Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para produção, análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.

MARCOS LEGAIS

• Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia, e aplicar esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e avaliar ações
de intervenção na realidade natural.
• Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e sociais e
utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidades.
• Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em
gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e interpolações, e interpretações.
• Analisar qualitativamente dados quantitativos, representados gráfica ou algebricamente, relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou cotidianos.
• Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da
leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade.
• Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento tecnológico, e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e propõem
solucionar.
• Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
• Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
• Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas, e aplicá-las a situações
diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas.
Ciências humanas e suas tecnologias, objetivando a constituição de competências e habilidades que permitam ao educando:
• Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem a identidade própria e a dos outros.
• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela
intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e os processos
sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
• Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos político-sociais,
culturais, econômicos e humanos.
• Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas,
associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a
convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos
benefícios econômicos.
• Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações
novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural.
• Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento, organização, gestão, trabalho de
equipe, e associá-las aos problemas que se propõem resolver.
• Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências humanas sobre sua vida pessoal,
os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social.
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• Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação
para planejamento, gestão, organização, fortalecimento do trabalho de equipe.
• Aplicar as tecnologias das ciências humanas e sociais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
6. A Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio:
Transição e Ruptura
Em nosso modo de ver, uma implicação que vale a pena destacar, derivada desta
visão problemática, incerta e imprevisível das mudanças em educação, deveria
afetar nosso modo de nos posicionarmos frente às mesmas. Não procede esperar soluções salvadoras de reformas em grande escala, nem tampouco extrair conclusões
precipitadas de seus primeiros fracassos, para escudar atitudes derrotistas e desencantadas, fatalistas ou elusivas. Uma reforma não é boa ou má pelos problemas e
dificuldades que possam surgir em seu desenvolvimento. Estes não só são naturais,
como necessários. Só encarando as mudanças educacionais numa perspectiva de
conflito, evitaremos a tentação de considerá-las más só por terem vindo da administração ou de um grupo de especialistas sisudos, e poderemos esquadrinhá-las
pessoal e coletivamente em seus valores e propósitos, em suas políticas concretas e
decisões, em suas incidências positivas ou naquelas outras que não o sejam tanto, e
que servirão para manter uma atitude permanente de crítica e reflexão, de compromisso e responsabilidade com a tarefa de educar. Esta é, em última instância,
a postura mais responsável que nós, profissionais da educação, podemos e devemos
adotar diante das mudanças, sejam as propostas desde fora, sejam aquelas outras
que somos capazes de orquestrar desde dentro: pensar e refletir, criticar e valorar o
que está sendo e o que deve ser a educação que nos ocupa em nossos respectivos âmbitos escolares nos tempos em que vivemos e naqueles que estão por vir, e não iludir
as responsabilidades inescapáveis que nos tocam, a partir de uma profissionalidade
eticamente construída, que há de perseguir a transformação e melhoria da sociedade por meio da educação.
J. M. Escudero. Diseño y Desarrollo del Curriculum e
n la Educación Secundária, 1997.
O real não está nem na chegada nem na saída. Ele se dispõe prá gente no meio
da travessia.
J. G. Rosa. Grande Sertão: Veredas
A implementação destas DCNEM será ao mesmo tempo um processo de ruptura e de transição. Ruptura porque sinaliza para um ensino médio significativamente diferente do atual, cuja
construção vai requerer mudanças de concepções, valores e práticas, mas cuja concepção fundante está na LDB.
No entanto seria ignorar a natureza das mudanças sociais, entre elas as educacionais, supor
que o novo ensino médio deverá surgir do vácuo ou da negação radical da experiência até agora
acumulada, com suas qualidades e limitações. De fato, como já se manifestou esta Câmara a
respeito das diretrizes curriculares para o ensino fundamental, os saberes e práticas já instituídos
constituem referência dos novos, que operam como instituintes num dado momento histórico:
A nossa relação com o instituído não deve ser, portanto, de querer destruí-lo ou cristalizá-lo.
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Sem um olhar sobre o instituído, criamos lacunas, desfiguramos memórias e identidades, perdemos o vínculo com a nossa história, quebramos os espelhos que desenham nossas formas49.
Dessa dinâmica entre transição e ruptura vai surgir a aprendizagem com os acertos e erros
do passado e a incorporação dessa aprendizagem para construir modelos, práticas e alternativas
curriculares novas, mais adequadas à uma população que, pela primeira vez, chegará ao ensino
médio. Esse processo que se inicia formalmente, neste final de milênio, com a homologação
e publicação destas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, não tem data marcada para
terminar. Como toda reforma educacional, terá etapas de desequilíbrios, seguidas por ajustes e
reequilíbrios.
Por mais que as burocracias e os meios de comunicação esperem a tradução destas diretrizes
curriculares com lógica e racionalidade cartesianas, de preferência por meio de uma tabela de
dupla entrada que diga exatamente “como está” e “como fica” o ensino médio brasileiro, nem
mesmo com a ajuda de um martelo a realidade do futuro próximo caberia num modelo desse
tipo. O resultado de uma reforma educacional tem componentes imprevisíveis, que não permitem dizer com exatidão como vai ficar o ensino médio no momento em que estas diretrizes
estiverem implementadas.
O produto mais importante de um processo de mudança curricular não é um novo currículo
materializado em papel, tabelas ou gráficos. O currículo não se traduz em uma realidade pronta
e tangível, mas na aprendizagem permanente de seus agentes, que leva a um aperfeiçoamento
contínuo da ação educativa.
Nesse sentido, uma reforma como a que aqui se propõe será tanto mais eficaz quanto mais
provocar os sistemas, escolas e professores para a reflexão, análise, avaliação e revisão de suas
práticas, tendo em vista encontrar respostas cada vez mais adequadas às necessidades de aprendizagem de nossos alunos. Em suma, o ensino médio brasileiro vai ser aquilo que nossos esforços,
talentos e circunstâncias forem capazes de realizar.
Papel decisivo caberá aos órgãos estaduais formuladores e executores das políticas de apoio à
implementação dos novos currículos de ensino médio. E aqui é imprescindível lembrar dois eixos
norteadores50 da Lei nº 9.394/97, que deverão orientar a ação executiva e normativa tanto dos
sistemas como dos próprios estabelecimentos de ensino médio:
• o eixo da flexibilidade, em torno do qual se articulam os processos de descentralização,
desconcentração, desregulamentação e colaboração entre os atores, culminando com a autonomia dos estabelecimentos escolares na definição de sua proposta pedagógica;
• o eixo da avaliação, em torno do qual se articulam os processos de monitoramento de resultados e coordenação, culminando com as ações de compensação e apoio às escolas e regiões que
maiores desequilíbrios apresentem, e de responsabilização pelos resultados em todos os níveis.
Esses papéis, complementares na permanente tensão que mantêm entre si, desenham um
novo perfil de gestão educacional no nível dos sistemas estaduais. O aprendizado desse novo
perfil de gestão será talvez mais importante do que aquele que as escolas deverão viver para converter suas práticas pedagógicas, porque a autonomia escolar é, ainda, mais visão que realidade.
Depende, portanto, do fomento e do apoio das instancias centrais, executivas e normativas.
Tal como estão formuladas, a implementação destas DCNEM, mais do que outras normas
nacionais, requer esse fomento e apoio às escolas para estimulá-las, fortalecê-las e qualificá-las a
exercer uma autonomia responsável por seu próprio desenvolvimento curricular e pedagógico.
Em outras palavras, o paradigma de currículo proposto não resiste ao enrijecimento e à regulamentação que compõem o estilo dominante de gestão até o presente.
49
50

R. Assis (Relatora), Diretrizes curriculares para o ensino fundamental, Parecer CEB/CNE 04/98.
C.R.J. Cury, “Flexibilidade e avaliação na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, in: C.R.J. Cury, V.L.A. Brito e J.S.B. Horta, op. cit.
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Do comportamento das universidades e outras instituições de ensino superior dependerá
também, em larga medida, o êxito da concretização destas diretrizes curriculares para o ensino
médio, com o qual elas mantêm dois tipos de articulação importantes: como nível educacional
que receberá os alunos egressos e como responsável pela formação dos professores.
No primeiro tipo de articulação está colocada toda a problemática do exame de ingresso no ensino superior, que, até o presente, tem sido a referência da organização curricular do ensino médio.
A continuidade de estudos é e continuará sendo – com atalhos exigidos pela inserção precoce no
mercado de trabalho, ou de modo mais direto – um percurso desejado por muitos jovens que concluem a educação básica. E possível, com diferentes graus de dificuldades, para uma parte deles.
O ensino superior está, assim, convocado a examinar sua missão e seus procedimentos de
seleção, na perspectiva de um ensino médio que deverá ser mais unificado quanto às competências dos alunos e mais diversificado quanto aos conhecimentos específicos que darão suporte à
constituição dessas competências. E deverão fazê-lo com a ética de quem reconhece o poder que
as exigências para ingresso no ensino superior exercem, e continuarão exercendo, sobre a prática
curricular e pedagógica das escolas médias.
A preparação de professores, pela qual o ensino superior mantém articulação decisiva com a
educação básica, foi insistente e reiteradamente apontada como a maior dificuldade para a implementação destas DCNEM, por todos os participantes, em todos os encontros mantidos durante
a preparação deste parecer. Maior mesmo que os condicionantes financeiros. Uma unanimidade
de tal ordem possui peso tão expressivo que dispensa maiores comentários ou análises. Um peso
que deve ser transferido às instituições de ensino superior, para que o considerem quando, no
exercício de sua autonomia, assumirem as responsabilidades com o país e com a educação básica
que considerem procedentes.
É preciso lembrar, no entanto, que a deficiência quantitativa e qualitativa de recursos docentes
para o ensino fundamental e médio há muito se converteu num problema crônico. Essa deficiência
afetará qualquer medida de melhoria ou reforma da educação que o país se proponha adotar.
Resolver esse problema, portanto, não é condição para a implementação destas DCNEM. É
questão de sobrevivência educacional, cuja dimensão vai muito além dos limites deste parecer,
embora se inclua entre os desafios, felizmente não exclusivos, do Conselho Nacional de Educação. Das instituições de ensino superior se espera que sejam parceiras no enfrentamento do
desafio e na solução, não apenas na denúncia do problema.
O próximo Plano Nacional de Educação será uma oportunidade para discutir questões como
a formação de professores, entre outras a serem equacionadas durante a implementação destas
DCNEM. Mas a negociação de metas entre atores políticos para um plano dessa natureza não o
torna necessariamente eficaz.
Mais importante será a negociação que essas metas terão de fazer com próprias as realidades
diversas do país nas quais se incluem os gestores dos sistemas e os agentes educativos que estão
em cada escola.
Para finalizar, reconhecendo a limitação de inovações curriculares no nível de sua proposição,
mas também convencida do imperativo de orientações propositivas num país diverso socialmente e federativo politicamente, a Câmara de Educação Básica do CNE reitera, a propósito destas
DCNEM, aquilo que já afirmou: As medidas legais representam, no entanto, passos preparatórios para as mudanças reais na educação brasileira, em sintonia com as novas demandas de uma
economia aberta e de uma sociedade democrática.
Estará nas mãos das instituições escolares e respectivas comunidades a construção coletiva e permanente de propostas e práticas pedagógicas inovadoras que possam dar resposta às novas demandas51.
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II. Voto da Relatora
Em vista do exposto a relatoria propõe que se aprove o Projeto de Resolução em anexo.

III. Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica acompanha o Parecer da Relatora
Sala das Sessões, 02 de junho de 1998
Conselheiro Ulysses de Oliveira Panisset – Presidente
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Vice Presidente
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PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – RELATÓRIO
Introdução
A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no exercício de suas atribuições
definidas pela Lei 9131/95, tem como uma de suas grandes responsabilidades a elaboração de
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
O direito à Educação Básica consagrado pela Constituição Federal de 1988, representa uma
demanda essencial das sociedades democráticas e, vem sendo exigido, vigorosamente por todo o país,
como garantia inalienável do exercício da cidadania plena.
A conquista da cidadania plena, da qual todos os brasileiros são titulares, supõe, portanto, entre
outros aspectos, o acesso à Educação Básica, constituída pela Educação Infantil, Fundamental e
Média.
A integração da Educação Infantil no âmbito da Educação Básica, como direito das crianças de
0 a 6 anos e suas famílias, dever do estado e da sociedade civil, é fruto de muitas lutas desenvolvidas
especialmente por educadores e alguns segmentos organizados, que ao longo dos anos vêm buscando
definir políticas públicas para as crianças mais novas.
No entanto uma política nacional, que se remeta à indispensável integração do estado e da
sociedade civil, como co-participantes das famílias no cuidado e educação de seus filhos entre 0 e 6
anos, ainda não está definida no Brasil.
Uma política nacional para a infância é um investimento social que considera as crianças como
sujeitos de direitos, cidadãos em processo e alvo preferencial de políticas públicas. A partir desta
definição, alem das próprias crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, são também alvo de uma política
nacional para a infância, os cuidados e a educação pré -natal voltados aos futuros pais.
Só muito recentemente, a legislação vem se referindo a este segmento da educação, e na própria
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( Lei 9394/96), o tratamento dedicado à Educação
Infantil é bastante sucinto e genérico.
Desta forma, confere -se a estas Diretrizes Curriculares Nacionais para os programas que cuidem
de crianças, educando-as de 0 a 6 anos, em esforço conjunto com suas famílias, especial importância,
pelo ineditismo de seus propósitos e pela relevância de suas conseqüências para a Educação Infantil
no âmbito público e privado.
Ao elaborar estas Diretrizes, a Câmara de Educação Básica, além de acolher as contribuições
prestadas pelo Ministério da Educação e Cultura, através de sua Secretaria de Educação Fundamental
e respectiva Coordenadoria de Educação Infantil, vem mantendo amplo diálogo com múltiplos
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segmentos responsáveis por crianças de 0 a 6 anos, na busca de compreensão dos anseios, dilemas,
desafios, visões, expectativas, possibilidades e necessidades das crianças, suas famílias e comunidades.
O aprofundamento da análise sobre o papel do estado e da sociedade civil em relação às famílias
brasileiras e seus filhos de 0 a 6 anos, tem evidenciado um fenômeno também visível em outras nações,
que é o da cisão entre cuidar e educar. E este dilema, leva-nos a discutir “a importância da família versus
estado”; “poder centralizado versus descentralizado”; “desenvolvimento infantil versus preparação para
a escola”; “controle profissional versus parental sobre os objetivos e conteúdos dos programas”.
Desta forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil contemplando o
trabalho nas creches para as crianças de 0 a 3 anos e nas chamadas pré-escolas ou centros e classes
de educação infantil para as de 4 a 6 anos, além de nortear as propostas curriculares e os projetos
pedagógicos, estabelecerão paradigmas para a própria concepção destes programas de cuidado e
educação, com qualidade.
A partir desta perspectiva, é muito importante que os Conselhos Municipais e Estaduais de
Educação e respectivas Secretarias, tenham clareza a respeito de que as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil são mandatórias para todas as instituições de cuidado e educação
para as crianças dos 0 aos 6 anos , a partir do momento de sua homologação pelo Sr. Ministro da
Educação, e conseqüente publicação no Diário Oficial da União.
A iniciativa do MEC, através da ação da Coordenadoria de Educação Infantil (COEDI), da
Secretaria de Educação Fundamental (SEF), de produzir e divulgar Referenciais Curriculares para
a Educação Infantil, é uma importante contribuição para o trabalho dos educadores de crianças dos
0 aos 6 anos, embora não seja mandatória. Esta proposta do MEC vem se integrar aos esforços de
várias Secretarias de Estados e Municípios no sentido de qualificar os programas de educação infantil,
ficando no entanto, a critério das equipes pedagógicas a decisão de adotá-la na íntegra ou associá-la
a outras propostas.
O indispensável, no entanto, é que ao elaborar suas Propostas Pedagógicas para a Educação
Infantil, os educadores se norteiem pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, aqui apresentadas.
Cuidado e Educação no Âmbito Familiar e Público
A obra já clássica de Philipe Ariès, “A história social da criança e da família” (1981), mostra
como o conceito de criança tem evoluído através dos séculos, e oscilado entre pólos em que ora
a consideram um “bibelot” ou “bichinho de estimação” , ora um “adulto em miniatura”, passível
de encargos e abusos como os da negligência, do trabalho precoce e da exploração sexual. Esta
indefinição, trouxe como conseqüência, através das gerações, grandes injustiças e graves prejuízos
em relação às responsabilidades conjuntas do estado, da sociedade civil e da família sobre os cuidados
de higiene, saúde, nutrição, segurança, acolhimento, lazer e constituição de conhecimentos e valores
indispensáveis ao processo de desenvolvimento e socialização das crianças de 0 aos 6 anos.
A situação apresenta-se mais grave ainda em dois grupos específicos: os das crianças portadoras de
necessidades especiais de aprendizagem, como as deficientes visuais, auditivas, motoras, psicológicas e
aquelas originárias de famílias de baixa renda, que no Brasil representam a maioria da população.
Para o primeiro grupo, que de maneira dramática, é o que mais necessita de cuidado e educação
nesta etapa inicial da vida, há inclusive, enorme carência de dados para que se façam diagnósticos
precisos a respeito de demanda por programas qualificados de Educação Infantil.
Campos, et allii ( 1992) na obra “Creches e Pré-Escolas no Brasil”, informam que,...“documento
do Banco Mundial (World Bank, 1988,p.16) revela que as crianças menores que 5 anos de idade, que
constituem 13% da população, recebem apenas 7% do total de benefícios sociais distribuídos. Como
as famílias na faixa de renda mais baixa (renda per capita mensal menor que ¼ do salário mínimo), são
aquelas com maior número de crianças (representando 19% da população e recebendo apenas 6% do
total dos benefícios sociais), o documento identifica as crianças de baixa renda como um dos grupos
mais discriminados dentre os destinatários das políticas sociais no país.” (Campos, 1992,p.11-12)
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Esta discriminação histórica explica, em boa medida, o tipo de políticas públicas voltadas para a
infância que, desde o século XIX, abarcaram as iniciativas voltadas para a educação, saúde , higiene
e nutrição no âmbito da assistência. Sem se constituir como uma prática emancipatória, a educação
assistencialista caracterizou-se como uma proposta educacional para os pobres vinculada aos órgãos
assistenciais.
A partir da década de 60, há uma crescente demanda por instituições de educação infantil associada
a fatores como o aumento da presença feminina no mercado de trabalho e o reconhecimento da
importância dos primeiros anos de vida em relação ao desenvolvimento cognitivo/lingüístico, sócio/
emocional e psico/motor, através da discussão de teorias originárias especialmente dos campos da
Psicologia, Antropologia, Psico e Sócio-Lingüísticas. Com isto, os órgãos educacionais passam a se
ocupar mais das políticas públicas e das propostas para a educação da infância, seja no caso das crianças
de famílias de renda média e mais alta, seja naquele das crianças pobres. No entanto, muitas vezes
ainda se observa uma visão assistencialista, como no caso da “educação compensatória”de supostas
carências culturais.
No entanto, os programas de Educação Infantil reduziram-se a currículos, limitando-se as
experiências de ensino para crianças pequenas , ao domínio exclusivo da educação. Desta forma
ainda não se observa o necessário e desejável equilíbrio entre as áreas das Políticas Sociais voltadas
para a infância e a família, como as da Saúde, Serviço Social, Cultura, Habitação, Lazer e Esportes
articuladas pela Educação. Equipes lideradas por educadores, contando com médicos, terapeutas,
assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas, para citar alguns dos profissionais, que devem contribuir
no trabalho das creches ou centros de Educação Infantil, ainda são raros no país, já nos dias de hoje.
Assim, no Brasil, creche, ou seja, instituição que se ocupa de crianças de 0 a 3 anos, conotada em
larga medida, e errôneamente, como instituição para crianças pobres, tem sido em conseqüência,
muitas vezes, uma instituição que oferece uma educação “pobre para os pobres”. A presença,
nestas instituições de adultos sem qualificação apropriada para o trabalho de cuidado e educação, a
ausência de propostas pedagógicas, e alto grau de improvisação e descompromisso com os direitos e
necessidades das crianças e suas famílias, exigem atenção e ação responsáveis por parte de secretarias e
conselhos de educação, especialmente os municipais. Tudo isto deve ser feito nos marcos do regime
de colaboração, conforme define a Constituição Federal de 1988.
As chamadas pré-escolas, mais freqüentadas pelo segmento de crianças de famílias de renda média e
largo contigente das famílias de mais alta renda, trazem também uma contradição: a de não conseguir
qualificar, com precisão, a importância do trabalho com cuidado e educação a ser realizado com as
crianças de 4 a 6 anos, contribuindo, por isto, para diminuir sua relevância no âmbito das políticas
públicas.
Embora a Lei 9394/96 assim se refira a este segmento da Educação Infantil, o conceito de préescola, acaba por ser entendido como “fora da escola” ou do “sistema regular de ensino”, portanto,
em termos de políticas públicas, um “luxo” ou “supérfluo”.
O art. 2º, II da LDB/96, ao destacar a prioridade para o Ensino Fundamental , como
responsabilidade dos municípios, embora cite a Educação Infantil, não o faz com a mesma ênfase, o
que ocasiona problemas de interpretação sobre atribuição de recursos, junto aos prefeitos e secretários
de educação.
Os artigos 10 e 11 da LDB representaram um esforço para disciplinar as responsabilidades de
Estados e Municípios com a provisão de Educação Básica. O Ensino Fundamental, atribuído a ambos
é prioridade municipal. À esfera estadual cabe prioridade pelo Ensino Médio, embora ainda em muitos
casos aquele ainda compartilhe com os municípios a responsabilidade pelo Ensino Fundamental.
Com isto, a Educação Infantil, enquanto atribuição dos municípios, não se definiu como prioridade
de nenhuma esfera governamental.
Para dar operacionalidade ao disposto pela LDB quanto ao ensino obrigatório foi necessário criar
o FUNDEF, que deverá ordenar a atribuição de recursos e a divisão de tarefas entre os dois entes
federativos para prover o Ensino Fundamental.
Será preciso, daqui em diante, enfrentar o problema da responsabilidade prioritária dos municípios

MARCOS LEGAIS

pela Educação Infantil, dentro evidentemente, dos princípios maiores da colaboração federativa
constitucional, de acôrdo com o Art.30, incisoVI da Constituição Federal. Para isto a própria operação
continuada do FUNDEF, seu acompanhamento e aperfeiçoamento contínuos, poderão contribuir.
Em primeiro lugar tornando mais claro a quanto montam os 10% de recursos que ficarão disponíveis
aos municípios, uma vez satisfeita a subvinculação das receitas municipais. Isto permitirá, em cada
realidade municipal, considerar estes montantes à luz da prioridade de provisão de cuidados e educação
para as crianças de 0 a 6 anos. A importância da Educação Infantil implica a efetivação do Artigo 30,
inciso VI da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Consolidação das Leis
do Trabalho e a presença de outros recursos advindos da sociedade.
Assim, o atendimento educacional das crianças de 0 a 6 anos de idade, garantido pelo artigo 208,
inciso IV da Constituição Federal, que estabelece, ainda, no art. 211 a oferta da Educação Infantil
como uma das prioridades dos Municípios, dispõe que estes devem atuar prioritariamente no Ensino
Fundamental e na Educação Infantil. Isto significa, claramente, que ao lado do Ensino Fundamental
figura a Educação Infantil, em grau de igualdade, como prioridade de atuação na esfera municipal.
Por sua vez, a LDB, no art.11, inciso V, embora disponha que a oferta da Educação Infantil seja
incumbência dos Municípios, fixa como prioridade explícita para esta esfera administrativa o Ensino
Fundamental, por este ser obrigatório, conforme a Constituição Federal, art.212 e 213. Isto não
significa, entretanto, que estaria em segundo plano a prioridade constitucional relativa à Educação
Infantil. Na verdade, a LDB enfatiza o Ensino Fundamental como prioridade em relação ao Ensino
Médio e Superior.
Como a Emenda Constitucional no. 14/96 que criou o FUNDEF, subvinculou 15% do total
de impostos e transferências à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, restam pelo
menos 10% ou o que resultou da ampliação de recursos vinculados pelas leis orgânicas municipais (art.
69 da Lei 9394/96), para a atuação dos municípios na Educação Infantil ou Ensino Fundamental,
uma vez que o já citado artigo 11, inciso V da LDB dispõe que, aos Municípios só é permitida
atuação em outros níveis, quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência, ou seja, o Ensino Fundamental e a Educação Infantil.
Uma intensa mobilização nacional terá que acompanhar a identificação dos recursos municipais,
que necessitam contar com o decisivo apoio da imprensa, da mídia eletrônica, especialmente rádio e
televisão e do marketing social. Em primeiro lugar para criar um consenso com dirigentes municipais
e a sociedade sobre a prioridade para a Educação Infantil. Em segundo lugar para identificar e
operacionalizar fontes adicionais de financiamento, públicas e privadas que, nos marcos do regime
federativo, e considerando a responsabilidade da sociedade com a Educação Infantil, apóiem
prefeituras, conselhos municipais, conselhos da criança e do adolescente, conselhos tutelares, “ongs”e
outras instituições na provisão deste direito, primeira etapa da Educação Básica, à qual todos os
cidadãos, inclusive as crianças mais novas e suas famílias, devem ter acesso.
Além do problema orçamentário, a dificultar as políticas públicas para a Educação Infantil, há
ainda o descaso e o despreparo dos Cursos de Formação de Professores em nível médio, dos chamados
Cursos Normais, bem como os de Pedagogia em nível Superior, na definição da qualificação específica
de profissionais para o trabalho com as crianças de 0 a 6 anos.
As dramáticas transformações familiares ocasionando mudanças de papéis para pais e mães, a
acentuada ausência dos pais no âmbito familiar, a crescente entrada das mães no campo de trabalho
fora de casa, a forte influência da mídia, especialmente da televisão, a urbanização crescente das
populações e a transformação de vínculos parentais e de vizinhança, criam novos contextos para
a constituição da identidade das crianças, que raramente são analisados em profundidade e com
competência nos citados cursos. A pesquisa, o estudo e a análise do impacto de todos aqueles aspectos
sobre as crianças de 0 a 6 anos, e as conseqüências sobre seus modos de ser e relacionar-se, certamente
influenciarão as propostas pedagógicas e os processos de formação e atualização dos educadores.
Além disso, os conhecimentos integrados a partir dos campos da psicologia, antropologia, psico
e sócio lingüística, história, filosofia, sociologia, comunicação, ética, política e estética são muito
superficialmente trabalhados nos cursos Normais e de Pedagogia, o que ocasiona uma visão artificial
sobreas formas de trabalho com as crianças. Daí surgem as tendências que atribuem às didáticas e
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metodologias de ensino um lugar todo poderoso, como panacéia para o “ensino de qualidade”,
derivado de teorias quase milagrosas na consecução de resultados educacionais.
O conhecimento sobre áreas específicas das ciências humanas, sociais e exatas acopladas às
tecnologias, cede lugar para o “como fazer” das didáticas e metodologias de ensino, que reduzem e
deixam de lado o “por que” , “para que”, “para onde e quando”, do cuidado e da educação com a
criança pequena.
Aqui é bom lembrar do que diz o escritor Paulo Leminsky: “ Nesta vida pode-se aprender três
coisas de uma criança: estar sempre alegre, nunca ficar inativo e chorar com força por tudo que se
quer.”
Crianças pequenas são seres humanos portadores de todas as melhores potencialidades da espécie:
*inteligentes, curiosas, animadas, brincalhonas em busca de relacionamentos gratificantes, pois
descobertas, entendimento, afeto, amor, brincadeira, bom humor e segurança trazem bem estar
e felicidade; *tagarelas, desvendando todos os sentidos e significados das múltiplas linguagens de
comunicação, por onde a vida se explica; * inquietas, pois tudo deve ser descoberto e compreendido,
num mundo que é sempre novo a cada manhã; * encantadas , fascinadas, solidárias e cooperativas
desde que o contexto a seu redor, e principalmente, nós adultos/educadores, saibamos responder,
provocar e apoiar o encantamento, a fascinação, que levam ao conhecimento, à generosidade e à
participação.
Por isto, ao planejar propostas curriculares dentro dos projetos pedagógicos para a Educação
Infantil, é muito importante assegurar que não haja uma antecipação de rotinas e procedimentos
comuns às classes de Educação Fundamental, a partir da 1ª série, mas que não seriam aceitáveis para
as crianças mais novas.
No entanto, é responsabilidade dos educadores dos centros de Educação Infantil, situados em
escolas ou não, em tempo integral ou não, propiciar uma transição adequada do contexto familiar ao
escolar, nesta etapa da vida das crianças, uma vez que a Educação Fundamental naturalmente sucederá
a Educação Infantil, aconteça esta em classes escolares ou não, e em período contínuo ou não.
Além disso, quando há professores qualificados, horário, calendário para as instituições educacionais,
férias e proposta pedagógica que atendam a estes objetivos, é ilógico defender que se trabalha numa
“pré-escola”, pois o que de fato acontece, é o trabalho em instituições que respeitam e operam
competentemente programas de Educação Infantil, capazes de não antecipar uma formalização artificial
e indesejável do processo de cuidado e educação com a criança de 4 a 6 anos, mas intencionalmente
voltados para cuidado e educação, em complemento ao trabalho da família.
Os programas a serem desenvolvidos em centros de Educação Infantil, ao respeitarem o caráter
lúdico, prazeroso das atividades e o amplo atendimento às necessidades de ações planejadas, ora
espontâneas, ora dirigidas, ainda assim devem expressar uma intencionalidade e, portanto, uma
responsabilidade correspondente, que deve ser avaliada, supervisionada e apoiada pelas Secretarias e
Conselhos de Educação, especialmente os Municipais, para verificar sua legitimidade e qualidade.
Desta forma estado, sociedade civil e famílias passam a descobrir múltiplas estratégias de atender,
acolher, estimular, apoiar e educar suas crianças, cuidando delas.
Ao analisar as razões do estado, da sociedade civil e das famílias, quando propiciam Educação
Infantil, pode-se cair facilmente em argumentos sociológicos a respeito das transformações e
necessidades das famílias, e em particular de pais e mães que trabalham e têm uma carreira ou planos
profissionais, exigindo tempo longe dos filhos entregues a creches ou classes escolares.
Pode-se pensar em argumentos econômicos de diminuição de custos escolares, ao se constatar
que os índices de repetência e evasão diminuem, quando os alunos da Educação Fundamental são
egressos de boas experiências em Educação Infantil.
Mas há que se pensar na própria natureza dos afetos, sentimentos e capacidades cognitivo/
lingüísticas, sócio/emocionais e psico/motoras das crianças, que exigem políticas públicas para si e
suas famílias, propiciando-lhes a igualdade de oportunidades de cuidado e educação de qualidade.
Pesquisas sobre crianças pequenas em várias áreas das ciências humanas e sociais apontam para as
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impressionantes mudanças que ocorrem nos primeiros cinco a seis anos de vida dos seres humanos,
que incapazes de falar, locomover-se e organizar-se, ao relacionar-se com o mundo a seu redor, de
maneira construtiva, receptiva, positiva, passam a mover-se, comunicar-se através de várias linguagens,
criando, transformando e afetando suas próprias circunstâncias de interação com pessoas, eventos e
lugares.
As próprias crianças pequenas apontam ao estado, à sociedade civil e às famílias a importância de
um investimento integrado entre as áreas de educação, saúde, serviço social, cultura, habitação, lazer e
esportes no sentido de atendimento a suas necessidades e potencialidades, enquanto seres humanos.
Este é pois o grande desafio que se coloca para a Educação Infantil: que ela constitua um espaço e
um tempo em que, de 0 a 3 anos haja uma articulação de políticas sociais, que lideradas pela educação,
integrem desenvolvimento com vida individual , social e cultural, num ambiente onde as formas de
expressão, dentre elas a linguagem verbal e corporal ocupem lugar privilegiado, num contexto de
jogos e brincadeiras, onde famílias e as equipes das creches convivam intensa e construtivamente,
cuidando e educando.
E que, para as dos 4 aos 6 anos, haja uma progressiva e prazerosa articulação das atividades
de comunicação e ludicidade, com o ambiente escolarizado, no qual desenvolvimento, socialização
e constituição de identidades singulares, afirmativas, protagonistas das próprias ações, possam
relacionar-se, gradualmente, com ambientes distintos dos da família, na transição para a Educação
Fundamental.
Decisões sobre a adoção de tempo parcial ou integral no cuidado e educação das crianças de 0 a 6
anos, requerem por parte das instituições flexibilidade nos arranjos de horário de maneira a atender,
tanto às necessidades das crianças, quanto às de suas famílias.
A parceria entre profissionais, instituições e famílias é o que propiciará cuidado e educação de
qualidade, e em sintonia com as expectativas dos que buscam estas instituições.
A Lei 9394/96 e a Educação Infantil
Além da LDBEN/96, a própria Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1990, consagram as crianças de 0 a 6 anos como “sujeitos de direitos”.
O Art.1º da LDB define que : “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência humana,....”, e seu Art. 2º afirma que: “A educação dever da família
e do estado”..., pressupondo sempre a correlação entre os esforços de ambos, a família e o estado.
De acordo com o Censo Escolar do MEC, a matrícula na Educação Infantil e nas Classes de
Alfabetização em 1996, foi de 5.714.313 crianças, sendo que 1.317.980 tinham 7 anos ou mais,
correspondendo a 23% da matrícula.
Em 1998 a matrícula foi de 4.917.619 crianças, verificando-se, pois, um decréscimo de 796.684
crianças, ou seja, de 14%.
Também em 1998, o número de crianças com 7 anos ou mais foi de 786.179 crianças,
correspondendo a 16% do total da matrícula nas classes de Educação Infantil e de Alfabetização.
Na verdade, as estatísticas existentes sobre Educação Infantil são mais camufladoras do que
indicadoras, pois incluem um significativo contingente de crianças que, pela sua idade e por direito,
deveriam estar matriculadas no Ensino Fundamental. Por outro lado, não registram creches não
cadastradas pelo Censo do MEC.
Assim o decréscimo da matrícula pode ter sido apenas uma transferência para o Ensino
Fundamental de crianças indevidamente matriculadas em Classes de Alfabetização ou mesmo de
Educação Infantil.
Em relação à Educação Infantil, é, no entanto, muito importante considerar, como alguns analistas
o fazem, que à insuficiência de oportunidades em instituições públicas, as famílias inúmeras vezes
têm uma percepção equivocada de seu papel com as crianças, bem como com relação ao das creches
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e instituições para as crianças de 4 aos 6 anos. Isto, sem contar com a ausência de apoios eficazes
para exercer suas responsabilidades de cuidado e educação, junto com o estado e com a própria
sociedade civil, através das responsabilidades das empresas, associações de classe e organizações não
governamentais, para citar algumas.
Mas a própria Lei 9394/96 em seu Art.4º,IV, vem garantir o dever do Estado com educação escolar
pública, efetivada, mediante a garantia de atendimento gratuito em “creches e pré-escolas às crianças de
0 a 6”. E em seu Art.12, VI e VII preconiza que os estabelecimentos de ensino devem articular-se com
as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.
A Lei propõe caminhos de interação intensa e continuada entre as instituições de Educação Infantil
e as famílias, o que abre perspectivas a serem exploradas pelos sistemas educacionais de maneira
criativa e solidária, em regime de colaboração.
Quanto menores as crianças, mais as famílias necessitam de apoios integrados das áreas de políticas
sociais integradas, principalmente as de saúde e desenvolvimento social, articuladas pela educação, e
aqui nos referimos a todas as famílias e suas crianças, visando uma política nacional que priorize seus
direitos a cuidados e educação.
Esta política nacional deve incluir toda a etapa de cuidados e educação pré-natal aos futuros pais.
Será muito lenta e parcial a conquista por uma política nacional, caso a imprensa, a mídia eletrônica,
principalmente rádio , televisão e a Internet, e os profissionais de marketing social estejam ausentes
deste processo.
Em conseqüência a política nacional para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias se fará com o
apoio e a participação de todos os segmentos da sociedade, especialmente o dos profissionais da
comunicação e da informação, dos Conselhos Municipais, Tutelares, dos Juízes da Vara da Infância e
das Associações de Pais, entre outros.
Ao analisar a questão das propostas pedagógicas, a Lei atribui grande importância ao papel dos
educadores em sua concepção, desenvolvimento, avaliação e interpretação com as famílias, como se
depreende dos Arts. 13,I, II, VI; 14, I, II.
Aqui é indispensável enfatizar a importância da formação prévia e da atualização em serviço
dos educadores. Os Cursos de formação de docentes para a Educação Infantil nos níveis médio e
superior devem adaptar-se, com a maior urgência às exigências de qualificação dos educadores para as
crianças de 0 a 6 anos, considerando as transformações familiares e sociais, as características sempre
mais acentuadas da sociedade de comunicação e informação, e suas conseqüências sobre as crianças,
mesmo as de mais baixa renda .
A integração da Educação Infantil aos sistemas de ensino é esclarecida nos Arts. 17, § único; 18, I e
II, inclusive, no que se refere à rede privada. A respeito da integração da Educação Infantil aos sistemas
é muito importante verificar o que dizem as Disposições Transitórias em seu Art. 89, a respeito dos
prazos para que as instituições para as crianças de 0 a 6 anos, existentes ou que venham a ser criadas,
sejam integradas a seus respectivos sistemas. Isto deverá, portanto acontecer até 20/12/1999. Pelo
estabelecido no Art. 90 ficam também definidos como foros de resolução de dúvidas os respectivos
Conselhos Municipais, Estaduais e, em última instância o Conselho Nacional de Educação.
A organização da Educação Infantil deve também atender ao explicitado, inicialmente nos Arts.
29, 30 e 31, mas também no 23. É muito importante considerar em consonância com estes o exposto
no Art. 58, que aborda a oferta de Educação Especial na Educação Infantil.
Um aspecto novo da organização tanto da Educação Infantil, quanto do Ensino Fundamental,
e que exigirá medidas orçamentárias, administrativas e pedagógicas é o exposto nas Disposições
Transitórias, art. 87,§ 3º, I que faculta a matrícula das crianças de 6 anos na 1ª série do Ensino
Fundamental.
Em breve o CNE apresentará Parecer específico a respeito, porém é possível adiantar que, sob
o ponto de vista psico/linguístico, sócio/emocional , psico/motor e educacional, esta medida é
desejável, pois vem ao encontro das verdadeiras capacidades das crianças e das tendências mundiais
em educação.
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Isto valorizará ainda mais a Educação Infantil e sua pertinência como momento e lugar de transição
entre a vida familiar e a Escola, encerrando a era das “Classes de Alfabetização”, desnecessárias e
desaconselháveis, uma vez que se considere que o processo de interpretação e produção de textos, de
compreensão de quantidades e operações de cálculo, assim como de situar-se em relação aos meios
sociais e naturais, relacionando-se com eles, não acontece nem se cristaliza em apenas um ano letivo.
A sistematização que se busca nas “Classes de Alfabetização” artificializa um processo de ensino
que só acontece ao longo dos anos, desejavelmente durante a Educação Infantil e início do Ensino
Fundamental.
Registre -se, inclusive, que as crianças de 7 anos não devem ser matriculadas em instituições ou
classes de Educação Infantil, mas obrigatoriamente no Ensino Fundamental (LDB/96, Arts.6º e 87).
Menção especial deve ser feita em relação aos educadores para a Educação Infantil, segundo o prescrito
nos arts. 62; 63, I, II; 64 e 67 e nas Disposições Transitórias, art. 87, § 1º, § 3º, III e IV; e § 4º.
Fica claro, que durante este período de transição os Cursos Normais de nível médio, de acordo
com o art. 62, seguirão contribuindo para a formação de professores, bem como deverão ser feitos
todos os esforços entre estados e municípios para que os professores leigos tenham oportunidades de
se qualificarem devidamente, como previsto pelos artigos citados.
Aqui se exigem medidas práticas e imediatas entre as universidades e centros de ensino superior,
que em regime de colaboração com os sistemas públicos e privados de instituições para as crianças de
0 a 6 anos, podem e devem contribuir através de formas criativas e solidárias, com o grande esforço
nacional, para potencializar e qualificar os profissionais de Educação Infantil no Brasil.
O bom senso e a vontade política devem prevalecer em benefício das crianças brasileiras de 0 a
6 anos e suas famílias, para que no afã do aperfeiçoamento não se percam as grandes conquistas já
obtidas, principalmente junto às populações de mais baixa renda e renda média.
II - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
“ Pois eu hei de inventar coisa muito melhor que o mel humano, que o rádio, que tudo! – gritou
Emília. Todos ficaram atentos à espera da asneirinha.
- Vou inventar a máquina de fazer invenções. Bota-se a idéia dentro, vira-se a manivela e pronto
– tem-se a invenção que se quer”.
Monteiro Lobato “A História das Invenções”.
1 – Educar e cuidar de crianças de 0 a 6 anos supõe definir previamente para que sociedade isto
será feito, e como se desenvolverão as práticas pedagógicas, para que as crianças e suas famílias sejam
incluídas em uma vida de cidadania plena.
Para que isto aconteça, é importante que as Propostas Pedagógicas de Educação Infantil tenham
qualidade e definam-se a respeito dos seguintes fundamentos norteadores:
a. Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao Bem
Comum;
b. Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do
Respeito à Ordem Democrática;
c. Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e da
Diversidade de manifestações Artísticas e Culturais.
As crianças pequenas e suas famílias devem encontrar nos centros de educação infantil, um ambiente
físico e humano, através de estruturas e funcionamento adequados, que propiciem experiências e
situações planejadas intencionalmente, de modo a democratizar o acesso de todos, aos bens culturais
e educacionais, que proporcionam uma qualidade de vida mais justa, equânime e feliz. As situações
planejadas intencionalmente devem prever momentos de atividades espontâneas e outras dirigidas,
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com objetivos claros, que aconteçam num ambiente iluminado pelos princípios éticos, políticos e
estéticos das propostas pedagógicas.
Ao iniciar sua trajetória na vida, nossas crianças têm direito à Saúde, ao Amor, à Aceitação,
Segurança, à Estimulação, ao Apoio, à Confiança de sentir-se parte de uma família e de um ambiente
de cuidados e educação. E embora as radicais mudanças nas estruturas familiares estejam trazendo
maiores desafios para as instituições de Educação Infantil, que também se apresentam com grande
diversidade de propósitos, é indispensável que os Conselhos e as Secretarias Municipais e Estaduais de
Educação criem condições de interação construtiva com aquelas, para que os Princípios acima sejam
respeitados e acatados.
Nesta perspectiva fica evidente que o que se propõe é a negociação constante entre as autoridades
constituídas, os educadores e as famílias das crianças no sentido de preservação de seus direitos, numa
sociedade que todos desejamos democrática, justa e mais feliz.
2 – Ao definir suas Propostas Pedagógicas, as Instituições de Educação Infantil deverão explicitar
o reconhecimento da importância da identidade pessoal de alunos, suas famílias, professores e outros
profissionais e a identidade de cada unidade educacional no contexto de suas organizações.
As crianças pequenas e suas famílias, mais do que em qualquer outra etapa da vida humana, estão
definindo identidades influenciadas pelas questões de gênero masculino e feminino, etnia, idade,
nível de desenvolvimento físico , psico/lingüístico, sócio/emocional e psico/motor e situações sócioeconômicas, que são cruciais para a inserção numa vida de cidadania plena.
No momento em que pais e filhos, com o apoio das instituições de educação infantil, vivem nestes
primeiros tempos, a busca de formas de ser e relacionar-se e espaços próprios de manifestação, é
indispensável que haja diálogo, acolhimento, respeito e negociação sobre a identidade de cada um,
nestes ambientes coletivos.
As múltiplas trocas envolvem também os educadores, outros profissionais e os próprios sistemas
aos quais se relacionam as instituições de Educação Infantil.
Neste sentido é indispensável enfatizar a necessidade do trabalho integrado entre as áreas de
Políticas Sociais para a Infância e a Família, como a Saúde, o Serviço Social, o Trabalho, a Cultura,
Habitação, Lazer e Esporte, que em alguns estados e municípios brasileiros assumem formas
diferenciadas de atendimento.
Além disso, a variedade das próprias instituições de Educação Infantil, entre elas, creches
familiares, atendimento a crianças hospitalizadas por longos períodos, ou com necessidades especiais
de aprendizagem, por exemplo, podem criar desafios em relação ao cuidado e à educação.
No entanto, o que aqui se propõe, é que dentre os critérios para Licenciamento e Funcionamento
de Instituições de Educação Infantil, haja nas Propostas Pedagógicas dos estabelecimentos, menção
explícita que acate as identidades de crianças e sua famílias em suas diversas manifestações, sem exclusões
devidas a gênero masculino ou feminino, às múltiplas etnias presentes na sociedade brasileira, a distintas
situações familiares, religiosas, econômicas e culturais e a peculiaridades no desenvolvimento em relação
a necessidades especiais de educação e cuidados, como é o caso de deficientes de qualquer natureza.
A representatividade de identidades variadas entre os educadores e outros profissionais que
trabalhem nas instituições de educação infantil, também deve estar enfatizada. Isto porque a riqueza
que equipes formadas por homens e mulheres, de diferentes etnias e ambientes sócio/econômicos,
pode proporcionar a um grande número de crianças pequenas é muito grande, especialmente
quando elas só convivem com a mãe, ou o pai, ou irmãos, ou outros responsáveis. Além disto nesta
diversidade de representações de gênero, etnia e situações sócio/econômicas vão aprendendo a
conviver construtivamente com a riqueza das diferenças entre os seres humanos.
Outro aspecto relevante sobre identidade é o das próprias instituições, algumas delas centenárias,
guardando a história das conquistas educacionais deste país e constituindo-se em verdadeiro patrimônio
cultural a ser valorizado por todos.
3 – As Propostas Pedagógicas para as instituições de Educação Infantil devem promover em suas
práticas de educação e cuidados, a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/
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lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser total, completo e indivisível.
Desta forma ser, sentir, brincar, expressar-se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir
e responsabilizar-se são partes do todo de cada indivíduo, menino ou menina, que desde bebês
vão, gradual e articuladamente, aperfeiçoando estes processos nos contatos consigo próprios, com as
pessoas, coisas e o ambiente em geral.
Este é um dos aspectos mais polêmicos dos programas de Educação Infantil, uma vez que o que
se observa, em geral, são duas tendências principais em seus propósitos:
a. ênfase nos aspectos do desenvolvimento da criança, reduzindo suas oportunidades e experiências
ao processo de “socialização” e especialização de aptidões em “hábitos e habilidades psicomotoras”,
principalmente;
b. ênfase numa visão de treinamento, mais “escolarizada” de preparação para uma suposta e
equivocada “prontidão para alfabetização e o cálculo”, em especial.
Aqui há um campo fértil e amplo de trabalho a ser realizado por um conjunto de profissionais e
instituições: os cursos de formação de professores, as universidades e centros de pesquisa intensificando
suas investigações, cursos e estágios, de preferência em parceria com as Secretarias Municipais e
Estaduais, apoiadas pelos respectivos Conselhos de Educação; e as próprias Secretarias desenvolvendo
seus programas de atualização de recursos humanos, com vista à Educação Infantil.
Como se abordou anteriormente, estes esforços devem estar articulados com os de outros
profissionais como os médicos, enfermeiras, terapeutas, agentes de saúde, assistentes sociais,
nutricionistas, psicólogos, arquitetos e todos que atendam às crianças e suas famílias em centros de
educação infantil.
Desta forma, gradualmente, será possível atingir um consenso a respeito da educação e cuidados
para infância, entre 0 e 6 anos. Este consenso precisa contemplar o exposto nesta Diretriz 3, para
garantir que as Propostas Pedagógicas atendam, integralmente à criança em todos os seus aspectos.
4 – Ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver consigo próprias,
com os demais e o meio ambiente de maneira articulada e gradual, as Propostas Pedagógicas das
Instituições de Educação Infantil devem buscar a interação entre as diversas áreas de conhecimento e
aspectos da vida cidadã, como conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores.
Desta maneira, os conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, a natureza e as
pessoas devem estar articulados com os cuidados e a educação para a saúde, a sexualidade, a vida familiar
e social, o meio ambiente, a cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, a ciência e a tecnologia.
Um dos grandes equívocos em relação à Educação Infantil em nosso país é o de que seu alvo
prioritário são as crianças de famílias de baixa renda, e conseqüentemente a natureza de suas propostas
deve ser “compensatória” de supostas carências culturais.
Sem polemizar a respeito de reais necessidades de saúde, nutrição e ambiente familiar favorável às
crianças de 0 a 6 anos, o que se defende aqui, é existência de Propostas Pedagógicas que dêem conta
da complexidade dos contextos em que as crianças vivem na sociedade brasileira, que como várias
outras do Planeta, passa por vertiginosas transformações econômicas e sociais.
Por isso o que aqui se apresenta é a possibilidade concreta de que as instituições de Educação
Infantil articulem suas Propostas de maneira intencional, com qualidade, visando o êxito de seu
trabalho, para que todas as crianças e sua famílias tenham oportunidade de acesso a conhecimentos
valores e modos de vida verdadeiramente cidadãos. No entanto, um grande alerta, aqui se coloca:
tudo isto deve acontecer num contexto em que cuidados e educação se realizem de modo prazeroso,
lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso de materiais, os jogos, as danças e cantos, as comidas
e roupas, as múltiplas formas de comunicação, expressão, criação e movimento, o exercício de tarefas
rotineiras do cotidiano e as experiências dirigidas que exigem o conhecimento dos limites e alcances
das ações das crianças e dos adultos estejam contemplados.
Embora, crianças de 0 a 6 anos comuniquem-se, de maneiras distintas, expressando suas emoções,
sentimentos, afetos, curiosidades e desejo de compreender e aprender, gradualmente, todas estas
capacidades estão presentes desde o início de suas vidas, e manifestam-se, espontaneamente ou através
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da interação entre elas próprias e com os adultos. O papel dos educadores atentos, organizando,
criando ambientes e situações contribui decisivamente para que os bebês e as crianças um pouco
maiores, exercitem sua inteligência, seus afetos e sentimentos, constituindo conhecimentos e valores,
vivendo e convivendo ativa e construtivamente.
Todos os que conhecemos e trabalhamos ou convivemos com crianças de 0 a 6 anos sabemos de seu
imenso potencial, inesgotável curiosidade e desejo de aprender, ser aceitos, estimados e “incluídos”,
participar, ter seus esforços reconhecidos, ser respeitados como os irmãos mais velhos e os adultos.
Educação Infantil não é portanto um “luxo” ou um “favor”, é um direito a ser melhor reconhecido
pela dignidade e capacidade de todas as crianças brasileiras, que merecem de seus educadores um
atendimento que as introduza a conhecimentos e valores, indispensáveis a uma vida plena e feliz.
Vários educadores brasileiros, entre os quais nos incluímos, temos procurado elaborar currículos e
programas para a Educação Infantil, buscando as conexões entre a vida destas crianças e suas famílias,
as situações da vida brasileira e planetária e o ambiente das instituições que freqüentam.
Algumas destas propostas curriculares enfatizam a importância de, reconhecendo a intencionalidade
de suas ações pedagógicas com qualidade, resguardar nos ambientes das instituições de educação
infantil, aspectos da vida, organizando os espaços para atividades movimentadas, semi-movimentadas
e tranqüilas, como de modo geral lhes acontece fora daqueles ambientes. Contudo, para muitas
crianças, as creches ou escolas são os locais onde passam o maior número de horas de seu dia, e por
isso, as estratégias pedagógicas utilizadas devem atender àqueles aspectos abordados na Diretriz 3,
evitando a monotonia, o exagero de atividades “acadêmicas” ou de disciplinamento estéril.
As múltiplas formas de diálogo e interação são o eixo de todo o trabalho pedagógico, que deve
primar pelo envolvimento e interesse genuíno dos educadores, em todas as situações, provocando,
brincando, rindo, apoiando, acolhendo, estabelecendo limites com energia e sensibilidade,
consolando, observando, estimulando e desafiando a curiosidade e a criatividade, através de exercícios
de sensibilidade, reconhecendo e alegrando-se com as conquistas individuais e coletivas das crianças,
sobretudo as que promovam a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade.
A participação dos educadores é participação, e não condução absoluta de todas as atividades e
centralização das mesmas em sua pessoa.
Por isso, desde a organização do espaço, móveis, acesso a brinquedos e materiais, aos locais como
banheiros, cantinas e pátios até à divisão do tempo e do calendário anual de atividades, passando pelas
relações e ações conjuntas com as famílias e responsáveis, o papel dos educadores deve legitimar os
compromissos assumidos através das Propostas Pedagógicas. Cuidado deve ser tomado em relação à
quantidade de crianças por educadores, atendendo às distintas faixas etárias.
5– As Propostas Pedagógicas para a Educação Infantil devem organizar suas estratégias de
avaliação, através do acompanhamento e registros de etapas alcançadas nos cuidados e educação para
crianças de 0 a 6 anos, “sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”.
(LDBEN, art. 31).
Esta medida é fundamental para qualificar as Propostas Pedagógicas e explicitar seus propósitos
com as crianças dos 0 aos 3 anos e dos 4 aos 6.
É evidente que os objetivos serão diferentes para os distintos níveis de desenvolvimento, e de
situações específicas, considerando-se o estado de saúde, nutrição e higiene dos meninos e meninas.
No entanto, é através da avaliação, entendida como instrumento de diagnóstico e tomada de
decisões, que os educadores poderão, em grande medida, verificar a qualidade de seu trabalho e das
relações com as famílias das crianças.
A grande maioria dos pais aprende junto com os filhos e seus educadores, independente de nível
de escolaridade ou de situação sócio-econômica; por isso a avaliação sobre os resultados de cuidados e
educação para as crianças de 0 aos 6 anos é parte integrante das Propostas Pedagógicas e conseqüência
de decisões tomadas pelas instituições de Educação Infantil.
É claro que nesta perspectiva, a avaliação jamais deverá ser utilizada de maneira punitiva contra
as crianças, não se admitindo a reprovação ou os chamados “vestibulinhos”, para o acesso ao Ensino
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Fundamental . A responsabilidade dos educadores ao avaliar as crianças, a si próprios e a proposta
pedagógica, permitirá constante aperfeiçoamento das estratégias educacionais e maior apoio e
colaboração com o trabalho das famílias.
6. As Propostas Pedagógicas das creches para as crianças de 0 a 3 anos de classes e centros de
educação infantil para as de 4 a 6 anos devem ser concebidas, desenvolvidas, supervisionadas e avaliadas
por educadores, com pelo menos o diploma de curso de Formação de Professores, mesmo que da
Equipe Educacional participem outros profissionais das áreas de Ciências Humanas, Sociais e Exatas,
assim como familiares das crianças. Da direção das instituições de Educação Infantil deve participar,
necessariamente um educador, também com, no mínimo, Curso de Formação de Professores.
Quaisquer que sejam as instituições que se dedicam à Educação Infantil com suas respectivas
Propostas Pedagógicas, é indispensável que as mesmas venham acompanhadas por planejamentos,
estratégias e formas de avaliação dos processos de aperfeiçoamento dos educadores, desde os que
ainda não tenham formação específica, até os que já estão habilitados para o trabalho com as crianças
de 0 a 6 anos.
As estratégias de atendimento individualizado às crianças devem prevalecer. Por isto a definição da
quantidade de crianças por adulto é muito importante, entendendo-se que no caso de bebês de 0 a 2
anos, a cada educador devem corresponder no máximo de 6 a 8 crianças. As turmas de crianças de 3
anos devem limitar-se a 15 por adulto, e as de 4 a 6 anos de 20 crianças.
O trabalho dos Conselhos deve ser o de diagnosticar situações, criar condições de melhoria e
supervisionar a qualidade da ação dos que educam e cuidam das crianças em instituições de Educação
Infantil.
Da mesma forma, atenção especial deve ser atribuída às maneiras pelas quais as instituições se
propõem ao trabalho com as famílias, seja no desenvolvimento normal de atividades derivadas das
Propostas Pedagógicas, seja no diálogo, apoio, orientação, intervenção e supervisão em situações de
risco e conflito para as crianças.
Cabe às instituições de Educação Infantil, além de cuidar e educar com qualidade e êxito, advogar
sempre pela causa das crianças de 0 a 6 anos e suas famílias.
7– As Instituições de Educação Infantil, devem, através de suas propostas pedagógicas e de seus
regimentos, em clima de cooperação, proporcionar condições de funcionamento das estratégias
educacionais, do espaço físico, do horário e do calendário, que possibilitem a adoção, a execução, a
avaliação e o aperfeiçoamento das demais diretrizes. ( LDBEN arts 12 e 14).
Para que todas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil sejam realizadas com
êxito, são indispensáveis o espírito de equipe e as condições básicas para planejar os usos de espaço e
tempo escolar.
Assim, desde as ênfases sobre múltiplas formas de comunicação e linguagem, até as manifestações
lúdicas e artísticas das crianças, passando pelas relações com as famílias, seus bairros ou comunidades,
a cidade, o país, a nação e outros países serão objeto de um planejamento e de uma avaliação constante
das Creches, Escolas e Centros de Educação Infantil. Por isso esforços e equipamentos adequados,
a organização de horários de atividades devem refletir propostas pedagógicas de qualidade sobre as
quais as Secretarias e Conselhos devem opinar, licenciando, supervisionando, avaliando e apoiando o
aperfeiçoamento das ações de cuidados e educação.
III – Voto da Relatora
À luz das considerações anteriores, a Relatora vota no sentido de que este conjunto de Diretrizes
Curriculares Nacionais norteiem os rumos da Educação Brasileira, garantindo direitos e deveres básicos
de cidadania, conquistados através da Educação Infantil e consagrados naquilo que é primordial e
essencial: que as crianças de 0 a 6 anos sejam cuidadas e educadas pelos esforços comuns de suas
famílias, da sociedade civil e do estado, o que lhes propiciará a possibilidade de inclusão numa vida de
participação e transformação nacional, dentro de um contexto de justiça social, equilíbrio e felicidade.
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Brasília, 17 de dezembro de 1998.
Conselheira Regina Alcântara de Assis – Relatora

IV – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica acompanha o Voto da Relatora.
Sala das Sessões, 17 dezembro de 1998.
Conselheiros: Ulysses de Oliveira Panisset – Presidente
Francisco Aparecido Cordão – Vice- Presidente
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I – RELATÓRIO
Este Parecer dirige-se, especialmente, aos professores que, inspirados nos ideais de solidariedade,
liberdade e justiça social, pretendem exercer a docência na Educação Infantil e nas quatro primeiras
séries do Ensino Fundamental, tendo como perspectiva a educação escolar, direito de todos e dimensão
inalienável da cidadania plena, na sociedade contemporânea.
É por essa convicção que os estudos e as reflexões sobre a formação de docentes, encontram
no pensamento do Professor Paulo Freire pontos que são fundamentais para a organização e o
desenvolvimento das propostas pedagógicas das escolas.
(...) O espaço de que disponho não me permite ir além de algumas rápidas considerações em
torno de um ou dois pontos que me parecem fundamentais em nossa prática. Pontos, de resto,
ligados entre si, um implicando no outro.
O primeiro deles é o da necessidade que temos, educadoras e educadores, de viver, na prática,
o reconhecimento óbvio de que nem um de nós está só no mundo. Cada um de nós é um ser no
mundo, com o mundo e com os outros. Viver ou encarnar esta constatação evidente, enquanto
educadora ou educador, significa reconhecer nos outros – os educandos no nosso caso – o direito
de dizer a sua palavra. Direito deles de falar que corresponde ao nosso dever de escutá-los.
Mas, como escutar implica em falar também, o dever que temos de escutá-los significa o
direito que igualmente temos de falar-lhes. Escutá-los, no fundo, é falar com eles, enquanto
simplesmente falar a eles seria uma forma de não ouvi-los. Dizer-lhes sempre a nossa palavra,
sem jamais nos oferecermos às palavras deles, arrogantemente convencidos de que estamos aqui
para salvá-los, é um boa maneira que temos de afirmar o nosso elitismo, sempre autoritário.
Esta não pode ser, porém, a maneira de atuar de uma educadora ou de um educador cuja
opção é libertadora. Quem assim trabalha, consciente ou inconscientemente, ajuda a preservação
das estruturas dominadoras.
O outro ponto, ligado a este, e a que eu gostaria de me referir é o da necessidade que temos
os educadores e educadoras de “assumir” a ingenuidade dos educandos para poder, com eles,
superá-la. Estando num lado da rua ninguém estará, em seguida, no outro, a não ser atravessando
a rua. Se estou do lado de cá, não posso chegar ao lado de lá, partindo de lá, mas de cá. (...)
Sejamos coerentes. Já é tempo. Fraternalmente,
Paulo Freire
São Paulo, abril de 1982.1
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INTRODUÇÃO
A Lei 9131, de 20 de dezembro de 1996, que instituiu o atual Conselho Nacional de Educação,
consignou, entre as competências da Câmara de Educação Básica – CEB, deliberar sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais – DCN. Nessa atribuição, a CEB identifica uma efetiva possibilidade de suas
ações contribuírem para consolidar o processo que busca um padrão de qualidade para a educação
básica no país. No encaminhamento dessa missão, a Câmara iniciou estudos e solicitou, através de
audiências públicas, a valiosa colaboração de instituições e entidades com tradição no planejamento,
na execução e na avaliação de políticas educacionais, bem como no desenvolvimento de pesquisas no
campo educacional.
Até o momento, o processo de estudos e consultas resultou na elaboração dos Pareceres, nos
22/98, 04/98 e 15/98 que tratam das diretrizes norteadoras da educação infantil e do ensino
fundamental e médio.
Ao serem aprovadas e homologadas, essas diretrizes adquiriram, segundo a legislação vigente,
a condição de mandatórias. Essa condição, entretanto, não interrompeu as interlocuções que se
instalaram, desde as origens da sua elaboração; prosseguem as discussões e negociações, tendo em
vista traduzir as citadas diretrizes em efetivas possibilidades de articulação das diversas propostas
pedagógicas das escolas.
Sabe-se, neste caso, que o exercício das responsabilidades dos entes federativos com a universalização
da educação de qualidade, nos termos do que estabelecem as DCN, pressupõem, simultaneamente,
um efetivo regime de colaboração e o controle público das políticas educacionais em curso no país.
Com essa perspectiva, o presente parecer, ao propor diretrizes curriculares nacionais para a formação
de professores na modalidade Normal, em nível médio, retoma os princípios das DCN até então
aprovadas e observa as contribuições contidas nos referenciais para formação de professores sugeridos
pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC, as orientações da proposta de Curso Normal Superior
a distância, formuladas pela Fundação Darcy Ribeiro e as discussões que subsidiaram o programa de
formação de professores em exercício, coordenado pela Secretaria do Ensino a Distância do MEC.
Também, como não poderia deixar de ser, este parecer foi enriquecido pelo instigante e atual debate
sobre a formação do educador.
Cabe ainda destacar as relevantes contribuições oferecidas pelos Conselheiros da CEB, durante o
processo de construção dessa proposta, em especial as dos Conselheiros Regina Alcântara de Assis e
João Antônio Cabral de Monlevade e da ex-Conselheira Hermengarda Ludke.
Profissionalização do Educador: Identidade e Formação
O reconhecimento da centralidade da educação escolar no contexto das transformações que
perpassam todas as dimensões da nação brasileira tem subsidiado um fecundo debate sobre os
diversos fatores que influenciam na democratização das políticas de Estado para o setor. O Brasil,
em que pese ter assegurado o acesso de 95% das crianças e dos jovens, dos 7 aos 14 anos, ao ensino
obrigatório, ainda convive com milhões de analfabetos, jovens e adultos. Além disso, suas escolas
registram significativos índices de evasão e repetência.
Assim, enquanto a humanidade já produziu tecnologias de ponta que aproximam o local, o
nacional e o internacional e se lança para o cosmo, o país ainda não conseguiu cumprir a meta
de universalização do ensino fundamental de qualidade, reduzindo com isso as possibilidades de
inserção de amplos segmentos da sociedade no espaço integrado e mundial do conhecimento e das
informações. Acrescente-se, ainda, que a agenda de mudanças para o setor educacional nem sempre
contempla compromissos com a modificação da feição excludente dos sistemas de ensino. É o caso,
por exemplo, das reformas que se processam no bojo dos programas de ajuste estrutural. Esses, por
sua vez, implicam enormes custos sociais e dão especial destaque ao capital financeiro, repondo com
mais força a necessidade de se preservar direitos sociais já conquistados.
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Por outro lado, com o avanço do processo democrático, as demandas da população no campo
educacional têm um objetivo claro.
Traduzem anseios por melhoria da qualidade de vida e exercício da cidadania plena, no âmbito da
criação ininterrupta de novos direitos e subversão contínua do estabelecido2. Nesse aspecto, verifica-se
que o reconhecimento da importância do papel do professor nas mudanças educacionais pretendidas
tem estimulado a formulação de proposições inovadoras para os sistemas de formação de docentes,
com visibilidade na legislação educacional e nos meios de comunicação.
Em sintonia com essas expectativas, a Lei 9394/96 toma a escola como foco de suas preocupações
(art. 12), conferindo, quando comparada às demais, um especial destaque às incumbências dos
professores (art.13). Ao mesmo tempo que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e os estabelecimentos de ensino (art. 9, 10, 11), os educadores são convocados, em articulação com
as famílias e a comunidade, a assumirem um compromisso ético com os alunos e as suas diferentes
histórias de vida, no contexto do atendimento escolar sob a ótica do direito. A redescoberta do valor
da escola, do professor e da participação da sociedade, nos termos da citada lei, retira o processo de
escolarização do isolamento social e da responsabilidade individual, insistindo na dimensão coletiva
do trabalho pedagógico e no caráter democrático de seus propósitos, de sua execução e avaliação.
Neste sentido, o processo de escolarização vai adquirindo um novo significado social e cultural,
claramente expresso nos princípios e fins da educação nacional, que estão inscritos nos termos da
citada lei, manifestando a vontade da nação.
Trata-se de estimular formas de pensamentos e ações que conectem as instituições educacionais
com as organizações da sociedade civil, possibilitando interrogar sobre as relações do cotidiano
escolar, as escolhas de conteúdos, programas e atividades à luz do jogo de interesses e respectivos
valores que moldam a educação e a sociedade.
No art. 1º do Título I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) é explicitada
a concepção de educação que orienta os dispositivos do conjunto do texto. De caráter abrangente,
contempla os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais. Por sua vez, o segundo parágrafo do mesmo artigo consagra a
dimensão socialmente contextualizada da educação escolar, estabelecendo que deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e da prática social. Há, portanto, o propósito social e a referência a uma práxis.
Pressupõe, simultaneamente, saber, decidir e atuar. Desvenda, a partir de uma visão global e integrada
do processo educacional, a falácia da oposição entre saber e fazer, conhecer e aplicar. Fica definido, a
partir desse Título, que a docência supõe a competência para remeter o conhecimento à prática e ao
conjunto das situações que enfrenta o profissional da educação no cotidiano escolar.
No Título II, o propósito social que referenda a educação, a partir do seu vínculo com o trabalho e
a prática social, é ampliado. No caso, além de estabelecer as responsabilidades da Família e do Estado
com a educação, declara sua inspiração nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana. Com isto, possibilita a busca de espelhos e imagens para o desenvolvimento de um projeto
de educação escolar que inclua a diversidade e elimine a discriminação em todos os níveis de ensino.
Por certo, essa perspectiva aponta para ambientes de aprendizagens colaborativas e interativas.
Quer se considere os integrantes de uma mesma escola, quer se eleja atores de projetos pedagógicos
de diferentes instituições, sistemas de ensino e lugares. Abre-se, assim, um horizonte interinstitucional
de colaboração que é decisivo para a formação dos professores.
Neste particular, delineia-se um significado social para o uso de novas tecnologias e múltiplas
linguagens, tendo em vista um trabalho conjunto e solidário, com benefícios para comunidades
locais, regionais, nacionais e intercontinentais. Numa cultura que cresce em redes de conhecimento
e em relações de escala global, numa mídia em que verdades e mentiras se encontram justapostas,
o discernimento de conhecimentos e valores não prescinde do mestre, um mestre distinto, afeito
também a uma nova cultura, a fim de desfazer equívocos e ressaltar informações pertinentes.
Na verdade, a LDBEN dá especial destaque ao papel do professor, tornando público (art.13,III), que a
sua função social é zelar, no contexto do dever do Estado pela educação escolar, pelo exercício do direito de
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aprender de cada aluno. Ao fazê-lo, a lei interpela o profissional da educação, enquanto um intelectual que
tem poder, face às várias possibilidades de escolha, de firmar compromissos com os interesses mais gerais
do conjunto do país. Assim, como a CEB já manifestou no Parecer 04/98, a nação brasileira, através de
suas instituições, e no âmbito de seus entes federativos, vem assumindo, vigorosamente, responsabilidades
crescentes para que a Educação Básica, demanda primeira das sociedades democráticas, seja prioridade
nacional como garantia inalienável do exercício da cidadania plena.
De fato, no estabelecimento desses compromissos encontra-se o valor intrínseco da atividade
docente e a principal contribuição para tecer a sua legitimidade, aproximando a dignidade da profissão
dos ideais da democracia.
Como se vê, a LDBEN está distante da visão instrumental que confinava os professores ao papel
de meros executores. Estabelece, para os mesmos, entre outras atribuições, a sua participação na
elaboração da proposta pedagógica (art. 13, I) e garante-lhes tempo remunerado para preparação e
avaliação do trabalho pedagógico (art. 67, V), no contexto de progressivos graus de autonomia da
escola (art. 15). Nesse sentido, deve-se orientar a tarefa de repensar a formação docente, considerada
em toda a sua complexidade. A referida tarefa tem influenciado o estado do debate a respeito do
que se denominou “crise de identidade” dos professores. Nas últimas décadas, essa crise, provocada
principalmente pela associação de fatores como baixos salários e multiplicação de jornadas de trabalho,
reduziu a atividade docente à simples execução de atos fragmentados de “ensinar” ou “dar matéria”.
No caso, a formação desse profissional ficou reduzida à transmissão de conteúdos e procedimentos
indispensáveis ao como fazer e o que fazer, estabelecidos nos limites da abordagem tecnocrática. Em
decorrência, retirou-se do foco dos debates e estudos sobre a educação escolar as questões da natureza
e do propósito da escolarização, da conexão entre escola e sociedade, da relação entre poder e ensino,
da escola como organização social e da natureza do conhecimento escolar, entre tantas, esvaziando o
domínio do educador sobre as suas condições de trabalho. Tal entendimento, no entanto, teve que
enfrentar os protestos da sociedade
democrática, que reconhece a relevância da formação desses profissionais que desempenham tão
importantes papéis, notadamente no encaminhamento de políticas que estimulem a autonomia e
valorizem a diversidade, num contexto de responsabilidade e liberdade.
Aqui, deve-se ressalvar a contribuição das análises que circunscrevem o reconhecimento social
do magistério no campo das relações entre educação e cultura. Nunca é demais ressaltar a interação
intrínseca entre ambas, dinâmica essa reconhecida no art. 1o da LDBEN. O mundo da cultura é o
mundo das possibilidades, de um equilíbrio que nunca se completa, um território de riscos e ousadias,
onde se conflitam o que é tido como autorizado socialmente e a insuficiência do estatuto da tradição,
para legitimar sua incorporação na proposta pedagógica das unidades educacionais. Na verdade, “não
se confere igual valor a todos os elementos constitutivos da cultura.”Nesse cenário, o exercício da
docência pressupõe uma arrojada tarefa, que não pode prescindir de estratégias interpretativas, na
análise da pertinência social e dos desdobramentos das escolhas que são processadas.
Assim, passa a ser configurada, no mínimo, uma dupla exigência, a partir da competência que tem
o profissional da educação inspirada nos ideais da educação nacional.
Em primeiro lugar, contribuir, no exercício da atividade docente, para a produção de conhecimentos
que favoreçam as leituras e as mudanças da realidade e, também, influenciar no processo de seleção
do que representa “a experiência coletiva e a cultura viva de uma comunidade.” Em função disso,
o educador compartilha das decisões a respeito de quais saberes e materiais culturais deverão ser
socializados, tendo em vista o exercício pleno da cidadania. Dessa forma, o professor assume sua
condição de intelectual face à possibilidade de integrar-se no fecundo debate a respeito dos valores,
das concepções e dos modos de convivência que deverão ser priorizados, através do currículo.
Em segundo lugar, e como desdobramento, entende-se que o direito de aprender, assegurado
inclusive pela garantia das condições do direito de ensinar, pressupõe por parte do docente a
reelaboração da ciência do sábio, da obra do escritor ou do artista3 e, ainda, do pensamento teórico
e da paixão geradora do sonho que se queira socializar, em situações específicas e nem sempre
previsíveis. Direito de aprender, de futuros professores, que não respondem apenas a estímulos de seus
formadores, mas exercitam a liberdade de crescer no conhecimento, aprofundar as críticas, resolver
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os problemas, cultivar os desafios da prática; mas, também, o dever de se preparar para a interlocução
e para responder às mais avançadas e desafiantes perguntas que seus alunos vão lhes propor. Alunos
não idealizados, mas reais, antecipados na trama dos ambientes de aprendizagem que se constituem
durante seu processo de formação.
Trata-se, no caso da educação escolar, de fazer face a uma situação singular e complexa, construindo
respostas que trazem, sem a exacerbação do passado, as tonalidades do que já é conhecido e, sem
o otimismo ingênuo, a radicalidade da utopia. Há sempre algo de inesperado que é próprio de
uma sociedade instituinte, onde a vivência da subjetividade ultrapassa a abordagem exclusivamente
científica de um projeto educacional.
Assim, diversos e surpreendentes cantos podem propagar o eco da vida cidadã, abrindo-se também
para a multiplicidade e desigualdade de contextos e desafios que fluem a partir das relações de gênero,
etnia, trabalho, entre outras.
Neste processo, o educador compreende que os conhecimentos não podem ser simplesmente
transferidos. Ensinar e aprender é sempre um ato único e criativo. Exige um esforço de construção
através de uma atividade que é simultaneamente teórica e prática, individual e coletiva.
Aliás, refletir sobre a prática reorientando a ação docente constitui, segundo o art. 61 da LDBEN,
um dos fundamentos da formação dos profissionais da educação. Nesse sentido, o ensino é uma
atividade complexa que supõe uma reflexão sistemática sobre a prática, requerendo, para tanto, a
constituição de conhecimentos, valores e competências estimuladoras de uma ação autônoma e, ao
mesmo tempo, colaborativa em face da responsabilidade coletiva, com os procedimentos que deverão
assegurar o direito dos alunos aprenderem.
Assim, no cumprimento do que estabelece o texto legal, o professor conduz sua própria formação,
pensando a prática e tomando decisões sobre ambientes de aprendizagem que concretizam o projeto
pedagógico elaborado pelo conjunto da escola. Ao se tornar sujeito da formação, torna-se também
sujeito de sua própria valorização, no âmbito do que está posto no art. 67 da LDBEN.
Em vista disso, sua preparação é permanente e dá concretude, na utopia do saudoso Gonzaguinha,
à beleza de ser um eterno aprendiz. Só assim, torna-se fator determinante da dinâmica educativa,
aliado inconteste das reformas que se apresentam como alternativas de qualificação do processo
educativo e, ainda, como declaram os teóricos da educação emancipatória, o intelectual que une, no
contexto da sala de aula, a análise crítica com a possibilidade de mudança. Dessa forma, circunscreve
o exercício da docência na inteligência maior a respeito dos problemas e das soluções encontradas
coletivamente pela sociedade, assumindo de forma solidária sua condição de profissional.
Nesta direção, os legisladores consideram que a gestão democrática é uma das principais âncoras
do processo de seleção e reelaboração que se instala na organização dos ambientes de aprendizagem
escolar. Para tanto, retomam, no texto da LDBEN, através do que estabelecem os arts. 14 e 15, o que
está disposto no parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal (CF), consagrando o princípio da
gestão participativa e o controle público da qualidade da educação:
Art. 1o
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Curso Normal na Trajetória da Formação do Professor
A complexa relação entre a formação dos professores e a qualidade da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental (anos iniciais), vem sendo analisada, predominantemente, sob a ótica da
‘universitarização’ da formação inicial. É uma abordagem que, pelo seu caráter específico, tem
estimulado o debate e o surgimento de inovações a respeito dos processos educacionais.
Do ponto de vista das organizações de educadores e das entidades que desenvolvem estudos
e pesquisas sobre a formação docente, o tema vem sendo rigorosamente tratado no contexto de
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uma política global que contempla, simultaneamente, formação inicial e continuada, condições de
trabalho, salário e carreira. Com isso, formulam severas críticas às análises que privilegiam aspectos
particulares de uma problemática cuja solução pressupõe políticas de natureza global. Vale ressaltar,
no entanto, que ao abordarem explicitamente a formação inicial pleiteiam seja a mesma desenvolvida
em níveis mais elevados, tendo em vista a complexidade que consideram inerente à tarefa de ensinar.
No Brasil, em que pese o debate sobre a profissionalização do magistério apontar para esse patamar
de escolarização mais elevado, a LDBEN, em seu art. 62, sem desconhecer a tendência mundial de
formação docente em nível superior, admite a preparação do professor da educação infantil e dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, tanto em nível médio, quanto em nível superior:
Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso
de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação admitida
como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.
Tal flexibilidade é compatível com o esforço dos legisladores no sentido de contemplar a
diversidade e a desigualdade de oportunidades que perpassam a realidade educacional no país. Sem
criar impedimentos formais para a oferta dessa modalidade de atendimento educacional, de fato, a lei
desafia os sistemas a repensá-la sob novas bases. A rigor, seu reconhecimento expressa um movimento
em busca da recuperação da sua identidade, na medida em que é a única modalidade de educação
profissional em nível médio que a lei reconhece e identifica. As políticas educacionais haverão de
respeitar essa peculiaridade e envidar esforços para dar conseqüência à valorização do magistério em
todas as suas dimensões.
Os indicadores dessas mudanças podem ser identificados no conjunto da LDBEN. Atente-se para
os dispositivos a respeito das incumbências dos docentes (art. 13), as disposições gerais que orientam
a educação básica e também as determinações para a educação infantil e o ensino fundamental (Seções
II e III do Título V, Capítulo II). Considere-se, ainda, o estabelecido no art. 61 sobre os fundamentos
da formação e, no art. 67, sobre as condições pertinentes à profissionalização dos docentes. Por sua
vez, a Resolução nº 03 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que fixa Diretrizes para os
Novos Planos de Carreira e de Remuneração do Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, retoma o que está determinado no art. 62 da LDBEN, nos seguintes termos:
Art. 4º - O exercício da docência na carreira do magistério exige, como qualificação mínima:
I – ensino médio completo, na modalidade Normal, para a docência na educação infantil e nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental.
Aproxima-se dessa linha o pronunciamento do Plano Nacional de Educação. Encaminhado ao
Congresso pela União, reafirma a contribuição do curso de Magistério, propõe novas finalidades
frente às demandas presentes na sociedade e alerta para os limites do seu atual formato.
Quanto à habilitação para o magistério em nível de 2º grau, a Lei n.º 5692/71 descaracterizou
o antigo Curso Normal, introduzindo o mesmo divórcio entre formação geral e específica que já
ocorria nas licenciaturas.
Deve-se observar ainda que, apesar da ênfase atribuída pela Lei de Diretrizes e Bases à formação
em nível superior, não se pode descurar da formação em nível médio, que será, por muito tempo,
necessária em muitas regiões do País. Além disso, a formação em nível médio pode cumprir três
funções essenciais: a primeira é o recrutamento para as licenciaturas, a segunda, a preparação de
pessoal auxiliar para creches e pré-escolas, e a última, servir como centro de formação continuada.4
Ainda que parcial, o reconhecimento do curso atribui significativa importância a essa modalidade
de formação e recomenda mudanças em seu atual modelo de organização. Opondo-se aos efeitos
da Lei 5692/71 que, tornou obrigatória a profissionalização ao nível do 2o grau e transformou a
formação de professores em “Habilitação para o Magistério”, desprovida das condições necessárias
ao atendimento de suas reais finalidades, o PNE sugere rever a estrutura fragmentada dos cursos,
recomendando como princípio orientador de formação, a articulação teoria e prática.

MARCOS LEGAIS

No âmbito do PNE, elaborado por diversos setores da sociedade brasileira, ao qual foi apensa,
no Congresso, a proposta da União, mantém-se a desejabilidade da formação inicial em cursos de
licenciatura, sem desconhecer a formação admitida por lei. No caso específico dos professores, a
formação mínima exigida por lei é a modalidade Normal do ensino médio, para o trabalho pedagógico
na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. A formação desejável, e que será
exigida a curto para médio prazo, para todos os níveis e modalidades, far-se-á na educação superior,
em cursos de licenciatura plena.5
Ao tratar da questão em pauta, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED)
insiste em que a qualidade da formação docente e a valorização da carreira devem ser consideradas de
forma integrada pelas políticas públicas. Ao mesmo tempo estabelece que essa formação superior deve
ocorrer nas universidades, pois é aí que se têm no Brasil grande parte da pesquisa e da experiência
acumulada sobre o ensino6.
Não tem sido diferente o entendimento da Associação Nacional pela Formação dos Professores
(ANFOPE) a respeito do tema. Em audiência pública do Conselho Nacional de Educação (13/01/98
– PUC/Rio) sobre a formação dos profissionais da educação, foi divulgado documento da entidade
que reafirmava a importância da universidade nesse processo e reconhecia a tendência mundial de
elevar a níveis cada vez mais superiores, a formação inicial dos quadros do magistério7.
Em certo sentido, identificam-se, no bojo de tais análises, abordagens que se diferenciam quanto ao
reconhecimento, no momento, do papel histórico do curso Normal. Convergem, por sua vez, quanto
ao entendimento de que a formação inicial está situada no trajeto do desenvolvimento profissional
permanente tendo, em função disso, que manter vinculações efetivas com o processo de formação
continuada. Também revelam-se estreitamente afinadas com a preocupação de favorecer um processo
de transição que deverá ocorrer, no arco da diversidade que se configura no país, sem impedir a
expansão da educação infantil e a universalização do ensino fundamental.
Isto não prejudica, obviamente, o reconhecimento que os atuais dispositivos legais conferem
ao atendimento educacional através dessa modalidade de educação profissional. Contudo, é
preciso lembrar que diversos setores do poder público e da sociedade em geral, ao acolherem essa
determinação, identificam nos citados dispositivos uma alternativa essencialmente provisória. Ademais,
a nova LDBEN também incorpora a tendência mundial de formação do professor, em nível superior,
independente da etapa de sua atuação na educação básica.
Dessa forma, considera, sobretudo, que desde as origens do curso Normal o debate sobre a
qualidade da educação nunca se afastou do entendimento que propugna por graus mais elevados
de preparação dos profissionais que vão exercer a docência. Por certo, este era o fundamento dos
cursos de especialização que ao lado dos dois ciclos do ensino Normal8, eram previstos no DecretoLei nº 8530/46 que instituiu a Lei Orgânica dessa modalidade de ensino. Verifique-se que o acesso
a tais cursos, definido no art. 22, estava vinculado ao exercício prévio da docência, situando-se na
perspectiva da formação continuada9.
Em função disso, o que vai sendo observado ao longo da legislação subseqüente é, cada vez mais,
a perspectiva de preparação do professor em níveis mais elevados. Em nome de uma formação mais
sólida para o magistério, os cursos normais de 4 e 5 anos, primeiro ciclo, para regentes do ensino
primário, bem como os estudos adicionais, foram extintos.
Posteriormente, a supressão das licenciaturas curtas traduziram, no ordenamento jurídico, uma
compreensão condizente com as novas competências requeridas do professor, numa sociedade
perpassada por vertiginosas mudanças e crescente complexidade.
Mais recentemente, o curso Normal, em nível médio, foi inserido numa trajetória cujo horizonte é
traduzido, na sua forma mais atual, através dos arts. 62, 63, I e 87, IV da LDBEN. Estes, preconizam
sua abertura para o curso Normal superior e para as licenciaturas, sem conferir, no entanto, amparo
legal às iniciativas de curso Normal que possam vir a ser definidas fora do que está determinado nos
níveis aqui especificados. Isto ocorre na lei sem descaracterizar sua identidade. É um curso próprio
para a formação de professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental,que
tem estrutura e estatuto jurídico específicos. Não é um ensino técnico adaptado. Sua identidade, em
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face do que estabelecem os dispositivos legais, é claramente definida pela contextualização da sua
proposta pedagógica, no âmbito das escolas campo de estudo e das experiências educativas às quais
os futuros professores têm acesso, seja diretamente, seja através dos recursos tecnológicos disponíveis.
Em função dessa concepção, a formação de professores oferecida nessa modalidade requer um
ambiente institucionalpróprio, com organização adequada à sua proposta pedagógica. No caso, os
professores formadores deverão, ao longo do curso, orientar sua conduta a partir dos princípios a
serem seguidos pelos futuros professores. Exige, também, o nível de estudo do ensino médio, voltado
para a educação, nos termos propostos pela LDBEN, nos arts. 21 e 22, enquanto direito de todos e
dimensão inalienável da cidadania, na sociedade contemporânea.
Aliás, a importância da educação básica foi enfatizada de forma clara, na Emenda Constitucional
14/96, cujo texto declara o compromisso nacional com a progressiva universalização do ensino
médio gratuito, etapa conclusiva do primeiro nível da educação no país. Assim, suas finalidades estão
postas na perspectiva da educação enquanto direito, numa sociedade que estabelece, do ponto de
vista formal, a possibilidade de universalização da Educação Básica de qualidade, instaurando, sem
dúvida, o campo histórico da luta para sua tradução ao nível das condições concretas.
Sob essa ótica, o Parecer 04-98 da Câmara da Educação Básica do CNE (CEB-CNE) contextualizou
as diretrizes curriculares para o ensino fundamental no âmbito da educação básica e, ao fazê-lo,
associou a conquista da cidadania plena, fruto dos direitos e deveres reconhecidos na Carta Magna, à
garantia desse patamar educacional.
Posteriormente, através das diretrizes curriculares para o ensino médio, Parecer 15/98, a Câmara
reafirmou essa perspectiva, atribuindo a esta etapa da educação básica, a prerrogativa de direito de
todo o cidadão.
Ainda, com base na legislação vigente, definiu que a sua natureza de formação básica e comum
para todo os cidadãos, mesmo incluindo a preparação básica para o trabalho, não pode ser ajustada ou
aligeirada face a outros objetivos, mas deve estabelecer permanentemente a relação teoria e prática.
Sem dicotomizar, o citado parecer estabeleceu a diferença entre os estudos de formação básica e
os de natureza estritamente profissionalizante.
Aos primeiros, reservou, para assegurar o que está disposto nos arts. 35 e 36 da Lei 9394/96,
2.400 horas de trabalho pedagógico, distribuídos no período de três anos letivos com, no mínimo,
200 dias para cada um. Também estabeleceu que não há impedimentos, salvo a exigência de um limite
máximo de 25% da carga horária mínima deste nível de ensino (estabelecidas no Decreto 2208/97),
para aproveitamento de tais estudos em cursos profissionais. O inverso não tem suporte legal.
Assim, é apropriado dizer que a formação geral inerente ao ensino médio circunscreve-se no
horizonte da cidadania de cada um e de todos. E, neste sentido, é componente do curso Normal
médio que subassume essa etapa da educação básica com função habilitadora.
Com isto, o curso Normal, forma docentes para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental, tendo como perspectiva o atendimento a crianças, jovens e adultos, acrescendose às especificidades de cada um desses grupos, as exigências que são próprias das comunidades
indígenas e dos portadores de necessidades especiais de aprendizagem.
Assim, além de assegurar titulação específica que habilita, o curso tem também a validade do
ensino médio brasileiro, para eventual prosseguimento de estudos.
Na verdade, a legislação instaura um campo de tensão entre o instituinte e o instituído. Ao acenar
com a formação inicial, no horizonte da “universitarização”, a perspectiva confronta-se com as
dificuldades de uma realidade que não dá conta, por inteiro, das condições necessárias à implementação
da inovação proposta. Depende, portanto, de negociações e decisões que deverão contemplar as
especificidade locais e os procedimentos que fundamentam a convivência democrática.
Certamente, cabe ao poder público, como gestor das políticas educacionais, “universalizar” o
atendimento imediato do ensino obrigatório de qualidade e responder, simultaneamente, às exigências
que favoreçam a transição do estágio atual para um novo padrão de formação inicial e continuada
do professor. Atingir este patamar pressupõe, por sua vez, a possibilidade de ampliar o acesso às
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Instituições de Educação Superior, bem como o desenvolvimento de pesquisas que tenham seu foco
nas necessidades das escolas e seus respectivos contextos.
Entende-se, com o atendimento dessas exigências, que é possível ampliar o potencial de articulação
a ser alcançado entre a melhoria da Educação Básica e as Instituições de Ensino Superior, reduzindose os riscos das mesmas transformarem-se em locus de investigação e produção de conhecimentos
voltados para a especialização exclusiva de seus próprios docentes. Louvem-se, então, as iniciativas em
curso que se anteciparam no engajamento das citadas IES com as demandas dos sistemas de ensino.
Trata-se, como se vê, de um patamar a ser alcançado e de condições a serem criadas, num país
que ainda conta com um grande contingente de professores leigos, com escolarização no nível do
Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, sem a habilitação de Magistério. Exercem a docência nas
redes estaduais e municipais ( tabela 1), exigindo, particularmente em algumas regiões, uma política
de formação continuada que assegure a curto e médio prazo, condições mínimas para o exercício
profissional.
TABELA 1 – Funções Docentes, por Grau de Formação dos Respectivos Ocupantes, nas Quatro
Séries Iniciais do Ensino Fundamental – Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – 1996
Nível de Formação

Fundamental

Região

Incomp l.

Norte

13.911

15.211

Médio

Completo C/Magist.

Superior
S/Licenc.

Total

S/Magist.

C/ Licenc.

C/Magist.

S/Magist

46.369

2.967

1.684

233

75

80.450

Nordeste

60.765

38.417

189.255

9.672

20.365

2.429

503

321.406

Centro-Oeste

2.584

3.938

31.626

2.317

12.389

1.182

203

54.239

Total

77.260

57.566

267.250

14.956

34.438

3.844

781

456.095

Fonte MEC/INEP/SEEC

Face a essa realidade, mecanismos disciplinadores da aplicação de recursos na manutenção e no
desenvolvimento do ensino obrigatório admitem a possibilidade de financiamento para a formação de
professores leigos em exercício. É o caso da Lei 9424/96 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, que em seu art. 7o, parágrafo
único, estabelece: Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação desta lei, será permitida a aplicação
de parte dos recursos da parcela de 60%, prevista neste artigo, na capacitação de professores leigos.
Na verdade, tanto do ponto de vista legal, quanto da diversidade que perpassa a realidade
educacional do país, considera-se que o ensino médio na modalidade Normal, incorporadas as
contribuições advindas da legislação educacional e dos estudos recentes a respeito dessa habilitação,
representa, no trajeto da profissionalização do educador, uma das alternativas a serem consideradas
na definição de políticas integradas para o setor.
Desse modo, a oferta do curso Normal atende o que prescreve a lei e, além de tudo, possibilita ao
poder público proceder à passagem da formação inicial de nível médio para a de nível superior, sem
prejuízo da expansão da educação infantil e da universalização do ensino fundamental.
Para tanto, deverá, no mínimo, cumprir os requisitos de qualidade exigidos para profissionais que
têm a atribuição de definir, no exercício da atividade pedagógica, o quê e como ensinar.
Sobre o caráter autônomo dessa atividade, vale também observar, seu compromisso com o princípio
da liberdade e com o estatuto da convivência democrática nos sistemas de ensino, ambos inspirados
na LDBEN. Contudo, seu significado maior está dado, na mesma lei, pelos ideais de solidariedade e
pela capacidade de vincular o mundo da escola ao do trabalho e da prática social. Para tanto, no curso
Normal em nível médio, os princípios que fundamentam o projeto pedagógico e as práticas escolares
que concretizam os ambientes de aprendizagens deverão também ser coerentes com os princípios
que iluminam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (DCNEF) e as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCNEI).
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Bases para as Diretrizes Curriculares Nacionais
... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre
iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam.
Verdade maior. É o que a vida me ensinou.
João Guimarães Rosa – Grande Sertão: Veredas
O curso Normal, em função de sua natureza profissional, requer um ambiente institucional próprio
com organização adequada à identidade de sua proposta pedagógica. À luz da legislação educacional,
deverá prover a formação de professores, em nível médio, para atuar como docentes na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Na LDBEN as incumbências dos professores estão
claramente definidas no art. 13. e, nesse dispositivo, a atividade docente é essencialmente coletiva e
contextualizada numa gestão pedagógica cuja pretensão maior é provocar, apoiar e avaliar o processo
de aprendizagem dos alunos.
Tendo como horizonte essa perspectiva, o curso deve formar professores autônomos e solidários,
capazes de investigar os problemas que se colocam no cotidiano escolar, utilizar os conhecimentos,
recursos e procedimentos necessários às suas soluções, avaliar a adequação das escolhas que foram
efetivadas, e, ainda, devido às transformações por que passam as sociedades, deverão analisar as
conseqüências dos novos paradigmas do conhecer. Implicam conhecimentos gerados a partir de um
modo de refletir sobre a prática que mantém no direito do aluno aprender, no esforço nacional de
construção de um projeto de educação escolar de qualidade para o país, e nas regras da convivência
democrática, as referências que norteiam permanentemente a ação pedagógica.
Assim, as diretrizes curriculares para o curso Normal em nível médio deverão ser inspiradas nos
princípios éticos, políticos e estéticos já declarados nos Pareceres de nos 22/98, 04/98 e 15/98,
a respeito da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Na organização das propostas
pedagógicas, as escolas deverão assumi-los como ponto de partida e foco de iluminação para todo o
percurso da formação dos professores:
I - Na efetivação desses princípios, as práticas educativas desenvolvidas no curso Normal são
constitutivas de sentimentos e consciências. Constroem, utilizando abordagens condizentes com
o exercício da cidadania plena na sociedade contemporânea, as identidades dos alunos (futuros
professores), que deverão vivenciar situações de estudos e aprendizagens nas quais são consideradas
as especificidades do processo de pensamento, a realidade sócio-econômica, a diversidade cultural,
étnica, de religião e de gênero.
II – No exercício da autonomia, as escolas normais de nível médio deverão elaborar propostas
pedagógicas mobilizadoras de mentes e afetos, propiciando, na perspectiva da cidadania plena, a conexão
entre conhecimentos, valores norteadores da educação escolar e experiências que provêm das realidades
específicas de alunos e professores. Suas histórias de vida são importantes. Aqueles que ensinam e
aprendem têm uma história que se expressa em todas as suas atitudes, na postura profissional e no modo
de ensinar, pensar e aprender. Ao considerar princípios éticos, políticos e estéticos na reinterpretação de
histórias que se influenciam e modificam umas as outras, a escola reconhece as identidades pessoais e
assegura a reelaboração crítica do conhecimento de si e do seu relacionamento com os demais durante
o processo de formação. Ensinar/aprender é, portanto, um movimento sensível ao inesperado e aberto,
numa sociedade instituinte, à singularidade dos pensamentos e sentimentos. Pressupõe, nesse sentido,
a competência dos professores para tomar decisões que nem sempre constam do elenco de saberes e
experiências já vistos e conhecidos, por inteiro.
III – A clareza a respeito das competências e capacidades cognitivas sociais e afetivas pretendidas
como objetivos do curso normal de nível médio, é decisiva para o diálogo entre os integrantes da
comunidade escolar, o conjunto da sociedade e entre as áreas curriculares na relação com os múltiplos
aspectos da vida cidadã, com vista ao desenvolvimento da proposta pedagógica. Na verdade, o diálogo
é proposto como a base do ato pedagógico, caracterizando o princípio da autonomia da escola através
de um modelo de gestão que é, de um lado, um convite para “sair do isolamento e romper fronteiras”
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e, de outro, um esforço especulativo e questionador da versão social do que vem sendo considerado
e aceito como aprendizagens significativas, num determinado contexto. De fato, o diálogo reveste de
especial importância, dada a repercussão que tem na formação de futuros professores, a experiência
vivida na condição de alunos do curso Normal.
IV – Na estruturação das propostas pedagógicas, a ênfase dada ao diálogo em todas as suas formas
deverá preparar os professores para lidar com um paradigma curricular que articule conhecimentos e
valores, em áreas ou núcleos curriculares que interagem no processo de constituição de conhecimento,
valores e competências necessárias ao exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental. Dessa forma, as áreas ou núcleos curriculares possibilitarão a formação básica
geral e comum, a compreensão da gestão pedagógica no âmbito da educação escolar contextualizada
e a produção de conhecimento a partir da reflexão permanente sobre a prática. O diálogo também
deve ser instalado entre as áreas de conhecimento e o modo particular de inserção dos alunos (do
curso normal) na vida social, considerando, nos termos das DCN para a educação infantil e o ensino
fundamental, os diversos aspectos da vida cidadã.
V – A formação básica, geral e comum, considerada direito inalienável e condição necessária ao
exercício da cidadania plena, deverá assegurar, no curso Normal, os conhecimentos e competências
previstos para a terceira etapa da educação básica, nos termos do que estabelece a Lei 9394/96, nos
arts. 35 e 36, explicitados, posteriormente, no Parecer no 15/98 da CEB-CNE. Enquanto dimensão
do processo integrado de formação de professores em nível médio, sua abordagem é remetida aos
ambientes de aprendizagem planejados e desenvolvidos na escola campo de estudo e investigação.
Nesse sentido, além de contemplar conteúdos e competências de caráter geral, incluirá as áreas que
integram o currículo destinado à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental em
níveis de abrangência e complexidade indispensáveis à (re)significação de conhecimentos e valores nas
situações pedagógicas em que são (des)construídos/(re)construídos por crianças, jovens e adultos.
Assim sendo, é necessário em articulação com as demais áreas que constituem o curso, expor os
estudantes a situações do cotidiano escolar que sejam estimuladoras das competências e capacidades
cognitivas sociais e afetivas que serão exigidas, posteriormente, no exercício da docência.
Por isso, o professor formador, independente de sua área de atuação levará em consideração as
influências do processo de comunicação na formação dos docentes, pautando suas ações pelos mesmos
princípios que orientam a inserção dos alunos no conjunto das atividades do projeto pedagógico das
escolas campo de estudo.
VI – A reflexão sistemática sobre o saber do fazer de cada professor e da escola como um todo
é impulsionadora do processo de produção do conhecimento que se instaura como uma atividade
crítica desde as origens da formação do professor. No curso Normal, a reflexão sistemática sobre a
prática deve conferir validade aos estudos e às experiências a que são expostos alunos e professores.
Ao eleger o fazer como o objeto da reflexão, a formação é concebida a partir do envolvimento dos
alunos e professores em situações complexas, cuja intervenção exige a explicitação de conhecimentos e
valores que referenciam competências afinadas com uma concepção de professor reflexivo, dotado da
capacidade intelectual, autonomia e postura ética, indispensáveis ao questionamento das interpretações
que apóiam, inclusive, suas intervenções no exercício da atividade profissional. O professor, nesse caso,
é sujeito do seu conhecimento e se define como intelectual no âmbito de sua atividade profissional
que é reconhecidamente ‘prática e contextualizada’.
VII – As escolas, com seus desafios e soluções, ao se tornarem campo de estudo e investigação dos
alunos do curso Normal, devem enriquecer a sistematização da reflexão sobre a prática, submetendose a um processo de avaliação permanente que identifique a adequação entre as pretensões do curso e
a qualidade das decisões que são tomadas pela instituição. A educação escolar, espaço de igualdade e
de direitos, é uma prática social que se viabiliza sob a responsabilidade da Família e do Estado.
Enquanto atividade pública, que pretende assegurar as condições necessárias ao exercício de um
direito socialmente conquistado e legalmente constituído, deverá, através da proposta pedagógica da
escola, incorporar representantes de todos os segmentos da escola, alunos da escola campo de estudo,
futuros professores, bem como as respectivas famílias, grupos sociais e comunidade, num processo de
avaliação que envolva todas as dimensões dessa proposta.
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A perspectiva é construir a qualidade da educação escolar, ancorando-se, para tanto, nos princípios
da gestão democrática, nos termos da CF e da LDBEN, garantindo o controle público das políticas
dispostas.
VIII – A gestão pedagógica, no âmbito da educação escolar contextualizada, deverá, em diálogo
com as demais áreas ou núcleos curriculares da proposta pedagógica, desenvolver práticas educativas
que integram os múltiplos aspectos constitutivos da identidade dos alunos (futuros professores),
que se deseja sejam afirmativas, responsáveis e capazes de protagonizar ações autônomas e solidárias
no universo das suas relações. Nessa abordagem, a problematização das escolhas e dos resultados
que demarcam a identidade da proposta pedagógica das escolas nas quais a gestão pedagógica da
educação escolar observada é vivenciada, tomam como objeto de análise a escola como instituição
social determinada e determinante, a legislação educacional e os diversos sistemas de ensino no
horizonte dos direitos dos cidadãos e do respeito ao bem e à ordem democrática, os alunos em suas
diversas etapas de desenvolvimento e suas relações com o universo familiar, comunitário e social,
o impacto dessas relações sobre as capacidades, habilidades e atitudes dos alunos em relação a si
próprios, seus companheiros e aos objetos e materiais de estudo. Na formação dos futuros docentes
isto pode ser aprendido através de conteúdos da sociologia educacional, psicologia educacional,
antropologia cultural, história, comunicação, informática, artes e cultura, entre outras. Valendo-se
dos conhecimentos específicos dessas e de outras áreas, os professores poderão, ao tratá-los de forma
integrada, fazer escolhas a partir do estudo crítico de diferentes orientações teórico-metodológicas.
Portanto, as práticas educativas levam em consideração, não só a realidade cultural, social, econômica,
de gênero e de etnia, mas também a centralidade da educação escolar no conjunto das prioridades
consensuadas no país.
IX – A prática, circunscrita ao processo de investigação e participação dos alunos no conjunto
das atividades que se desenvolvem na escola campo de estudo, é instituída no início da formação,
prolongando-se ao longo do curso e com duração mínima de 800 horas.
Em função da sua natureza, a prática antecipa situações que são próprias da atividade dos professores
no exercício da docência, gerando conhecimento, valores e uma progressiva segurança dos alunos
do curso normal , no domínio da sua futura profissão. Na verdade, deve estabelecer o contato dos
alunos com o mundo do trabalho e a prática social, conforme determina o art. 1o da LDBEN. A
tematização da prática oferece informações para a compreensão dos problemas que emergem do
cotidiano escolar, gerando conhecimentos para a formulação de soluções originais e adequadas. Nesse
processo, a proposta pedagógica da escola, utilizando os instrumentos tecnológicos disponíveis deve
oportunizar o acesso dos alunos, ao espaço mundial e integrado de conhecimentos a respeito da
qualidade social da educação escolar.
X – O curso, considerada a flexibilidade da LDBEN, tem, a critério da proposta pedagógica da
escola, amplas e diversas possibilidades de organização. Sua duração, no entanto, será de no mínimo
3.200 horas, distribuídas em 4 (quatro) anos letivos. A possibilidade de cumprir a carga horária mínima
em 3 (três) anos, fica condicionada ao desenvolvimento do curso em período integral, contemplando
o que está previsto nos termos da formação geral, básica e comum, estabelecida para o ensino médio
que será, por sua vez, desenvolvida no contexto das incumbências do professor da educação infantil e
dos anos iniciais do ensino fundamental.
Assim, a formação inicial pressupõe conhecimentos e competências referenciados às condições de
profissionalização de educadores capazes de estimular procedimentos e desenvolver práticas educativas
que sejam constituidoras de indivíduos autônomos e protagonistas da construção mais significativa do
processo educativo: o exercício da sua liberdade no contexto das relações éticas que propugnam por
uma trajetória da humanidade no horizonte da democracia.
II – Voto da Relatora
À luz do exposto e analisado, em obediência ao artigo 9º da Lei 9131/95 que incumbe à Câmara
de Educação Básica a deliberação sobre Diretrizes Curriculares Nacionais, a relatora vota no sentido
de que seja aprovado o texto ora proposto como base do Projeto de Resolução que fixa as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso Normal em nível médio.

MARCOS LEGAIS

Brasília(DF), 29 de Janeiro de 1999.
Conselheira Edla de Araújo Lira Soares
Relatora

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica acompanha, unanimemente, o voto da Relatora e aprova o Projeto
de Resolução que se segue.

Brasília, 29 de janeiro de 1999.
Ulysses de Oliveira Panisset
Presidente da CEB/CNE
Francisco Aparecido Cordão
Vice-Presidente da CEB/CNE
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I – Introdução
Encaminhados por Sua Excelência o Sr. Ministro de Estado da Educação, chegaram a este
Colegiado (CNE) os avisos ministeriais nºs 196/MEC/GM, de 03 de junho de 1998 e 291/
MEC/GM, de 31 de julho de 1998, ambos capeando, respectivamente, os processos nº 230010001197/98-03 e nº 23001-000263/98-28, e consulta do Ministério Público Federal do Rio
Grande do Sul, com a incumbência de oferecer ao Conselho Nacional de Educação, o primeiro,
“o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas”, em sua versão preliminar, e o
segundo, “para exame e pronunciamento deste egrégio Conselho, documento elaborado pelo
Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena”.
De posse da matéria, a Câmara do Ensino Básico do Conselho Nacional de Educação estudou
os documentos e preparou um parecer e uma resolução visando contribuir para que os povos
indígenas tenham assegurado o direito a uma educação de qualidade, que respeite e valorize seus
conhecimentos e saberes tradicionais e permita que tenham acesso a conhecimentos universais,
de forma a participarem ativamente como cidadãos plenos do país.
O ponto de partida dos trabalhos deste Colegiado foi a consideração de que todos os
povos indígenas, independente da instituição escolar, possuem mecanismos de transmissão de
conhecimentos e de socialização de seus membros, e de que a instituição da escola é fruto
histórico do contato destes povos com segmentos da sociedade nacional. Assim, é preciso
distinguir claramente dois termos: educação indígena e educação escolar indígena.
O primeiro, educação indígena, designa o processo pelo qual cada sociedade internaliza
em seus membros um modo próprio e particular de ser, garantindo sua sobrevivência e sua
reprodução. Diz respeito ao aprendizado de processos e valores de cada grupo, bem como aos
padrões de relacionamento social que são intronizados na vivência cotidiana dos índios com suas
comunidades. Não há, nas sociedades indígenas, uma instituição responsável por esse processo:
toda a comunidade é responsável por fazer com que as crianças se tornem membros sociais
plenos. Vista como processo, a educação indígena designa a maneira pela qual os membros
de uma dada sociedade socializam as novas gerações, objetivando a continuidade de valores e
instituições consideradas fundamentais. Designa o processo pelo qual se forma o tipo de homem
e de mulher que, segundo os ideais de cada sociedade, correspondente à verdadeira expressão
da natureza humana, envolvendo todos os passos e conhecimentos necessários a construção de
indivíduos plenos nestas sociedades.
Se historicamente, as sociedades indígenas são definidas pela sua descendência de populações
pré-colombianas, estruturalmente são sociedades igualitárias, não estratificadas em classes sociais
e sem distinções entre possuidores dos meios de produção e possuidores de força trabalho;
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reproduzem-se a partir da posse coletiva da terra e do usufruto comum dos recursos nela
existentes; organizam-se a partir da divisão do trabalho por sexo e idade e são regidas por regras,
compromissos e obrigações estabelecidos pelas relações de parentesco, amizade ou criadas em
contextos rituais e políticos, regidas pelo princípio básico da reciprocidade, a obrigação que os
indivíduos têm de dar e receber bens e serviços uns aos outros. Consideradas ágrafas, por não
possuírem a escrita alfabética, estas sociedades transmitem seus conhecimentos e saberes através
da oralidade, comunicando e perpetuando a herança cultural de geração para geração.
Ao longo de sua história, as sociedades indígenas vêm elaborando complexos sistemas de
pensamento e modos próprios de produzir, armazenar, expressar, transmitir, avaliar e reelaborar
seus conhecimentos e suas concepções sobre o mundo, o homem e o sobrenatural. O resultado
são valores, concepções, práticas e conhecimentos científicos e filosóficos próprios, elaborados
em condições únicas e transmitidos e enriquecidos a cada geração. Observar, experimentar,
estabelecer relações de causalidade, formular princípios, definir métodos adequados, são alguns
dos mecanismos que possibilitaram a esses povos a produção de ricos acervos de informações e
reflexões sobre a natureza, sobre a vida social e sobre os mistérios da existência humana.
Aos processos educativos próprios das sociedades indígenas veio somar-se a experiência escolar,
com as várias formas e modalidades que assumiu ao longo da história de contato entre índios
e não-índios no Brasil. Necessidade formada “pós-contato”, a escola assumiu diferentes facetas
ao longo da história num movimento que vai da imposição de modelos educacionais aos povos
indígenas, através da dominação, da negação de identidades, da integração e da homogeneização
cultural, a modelos educacionais reivindicados pelos índios, dentro de paradigmas de pluralismo
cultural e de respeito e valorização de identidades étnicas.
É preciso reconhecer que, no Brasil, do século XVI até praticamente a metade deste século,
a oferta de programas de educação escolar às comunidades indígenas esteve pautada pela
catequização, civilização e integração forçada dos índios à sociedade nacional. Dos missionários
jesuítas aos positivistas do Serviço de Proteção aos Índios, do ensino catequético ao ensino
bilíngüe, a tônica foi uma só: negar a diferença, assimilar os índios, fazer com que eles se
transformassem em algo diferente do que eram. Neste processo, a instituição da escola entre
grupos indígenas serviu de instrumento de imposição de valores alheios e negação de identidades
e culturas diferenciadas.
Testemunhos históricos da educação indígena são encontrados desde os primórdios da
colonização do Brasil, destacando-se, a partir de 1549, a ação e os trabalhos dos missionários
jesuítas, trabalhos e atividades, tanto missionárias, quanto educacionais que se estenderam até o
ano de 1759.
A introdução da escola para povos indígenas é, assim, concomitante ao início do processo
de colonização do país. Num primeiro momento, a escola foi o instrumento privilegiado para a
catequese, depois para formar mão-de-obra e pro fim para incoporar os índios definitivamente
a nação, como trabalhadores nacionais, desprovidos de atributos étnicos ou culturais, A idéia
da integração firmou-se na política indigenista brasileira desde o período colonial até o final
dos anos 80. A política integracionista começava por reconhecer a diversidade das sociedades
indígenas que havia no país, mas apontava como ponto de chegada o fim dessa diversidade.
Toda diferenciação étnica seria anulada ao se incorporarem os índios à sociedade nacional. Ao
tornarem-se brasileiros, tinham que abandonar sua própria identidade.
Só em anos recentes este quadro começou a mudar. Em contraposição às práticas e retóricas
implementadas pelo Estado e por diversas associações religiosas, grupos organizados da sociedade
civil passaram a trabalhar junto com comunidades indígenas buscando alternativas à submissão
destes grupos, a garantia de seus territórios e formas menos violentas de relacionamento e
convivência entre estas populações e outros segmentos da sociedade nacional. A escola entre
grupos indígenas ganhou, então, um novo significado e um novo sentido, como meio para garantir
acesso a conhecimentos gerais, sem precisar negar as especificidades culturais e a identidade
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daqueles grupos. Diferentes experiências surgiram em várias regiões do Brasil, construindo
projetos educacionais específicos à realidade sóciocultural e histórica de determinados grupos
indígenas, praticando a interculturalidade e o bilingüismo e adequando-se ao projeto de futuro
daqueles grupos.
O abandono da previsão de desaparecimento físico dos índios e da postura integracionista
que buscava assimilar os índios à comunidade nacional, porque os entendia como categoria
étnica e social transitória e fadada à extinção; as mudanças e inovações garantidas pelo atual
texto constitucional; e a crescente mobilização política de diversas lideranças indígenas ensejou
a necessidade de estabelecer uma nova forma de relacionamento, jurídico e de fato, entre as
sociedades indígenas e o Estado brasileiro.
Até 1988, a legislação era marcada por este viés integracionista, mas a nova Constituição
inovou ao garantir às populações indígenas o direito tanto à cidadania plena (liberando-as da
tutela do Estado) quanto ao reconhecimento de sua identidade diferenciada e sua manutenção,
incumbindo o Estado do dever de assegurar e proteger as manifestações culturais das sociedades
indígenas. A Constituição assegurou, ainda, o direito das sociedades indígenas a uma educação
escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngüe, o que vem sendo regulamentado através
de vários textos legais.
Com o capítulo VIII, do Título VIII, da Constituição Brasileira de 05 de outubro de 1988,
são-lhes restituídas suas lídimas prerrogativas de primeiros cidadãos do nosso imenso Brasil.
Afinal, não foram os índios que invadiram o Brasil ... Suas tradições, seus costumes, seu
habitat e, especialmente sua língua são os autóctones. A “gens” indígena é aquela verdadeira,
original e primeira nas terras “Brasílicas’.”
Com o artigo 231, do capítulo VIII da Constituição de 1988 fez-se justiça:
“Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.”
Idêntica é a força redimensionadora da postura constitucional em relação aos povos e à
educação indígena que já se encontra nos artigos 210, 215 e 242 da mesma Constituição de
1988:
“Art.210................................................................................................
“§ 2º – O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada as
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.”
“Art. 215
“ § 1º- O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro brasileiras
e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.”
“Art. 242
“§ 1º- O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas
e etnias para a formação do povo brasileiro.”
Assim, na trilha do preceito constitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
traduz aquele mandamento nos seguintes termos: (Lei nº 9394/06)
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“Art. 78 - O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento
à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrantes de ensino e pesquisa,
para a oferta de educação bilíngüe intercultural aos povos indígenas.”
Este preceito legal (LDB/96) conduz à ordem administrativa superior da Educação Escolar
Indígena, atribuindo à UNIÃO a incumbência sobre a organização plena da Escola Indígena,
envolvendo todos os traços culturais e étnicos contextualizados, das comunidades indígenas do
Brasil.
O preceito, embora impar, admite a colaboração dos demais sistemas de ensino e educação:
estaduais e municipais, sem, entretanto, subtrair da competência da União, qualquer forma ou
tipo de parcela imperativa e soberana, no que tange à Escola Indígena.
A nova LDB define como um dos princípios norteadores do ensino escolar nacional o
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. O artigo 78 afirma que a educação escolar
para os povos indígenas dever ser intercultural e bilíngüe para a “reafirmação de suas identidades
étnicas, recuperação de suas memórias históricas, valorização de suas línguas e ciências, além de
possibilitar o acesso às informações e conhecimentos valorizados pela sociedade nacional”. O
artigo 79 prevê que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino estaduais
e municipais no provimento da educação intercultural às sociedades indígenas, desenvolvendo
“programas integrados de ensino e pesquisa (...) planejados com audiência das comunidades
indígenas (...), com os objetivos de fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna
(...) desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo conteúdos culturais
correspondentes as respectivas comunidades (...), elaborar e publicar sistematicamente material
didático específico e diferenciado”.
A implementação destes avanços na prática pedagógica específica é um processo em curso
que exige vontade política e medidas concretas para sua efetivação. No plano governamental
ainda são tímidas as iniciativas que garantam uma escola de qualidade que atenda os interesses
e direitos dos povos indígenas em sua especificidade frente aos não-índios e em sua diversidade
interna (lingüística, cultural e histórica). Mas há caminhos seguros que vêm sendo trilhados
pela atuação conjunta de grupos indígenas e assessores não-índios, ligados a organizações da
sociedade civil e universidades. Estas experiências são vivenciadas tanto na forma de escolas
com pedagogias, conteúdos e dinâmicas específicas quanto na forma de encontros regionais e
nacionais de professores indígenas. Há hoje um número expressivo de associações e organizações
de professores índios, formulando demandas e fazendo propostas que devem ser incorporadas na
definição e implementação de políticas públicas educacionais.
Em que pese a boa vontade de setores de órgãos governamentais, o quadro geral da
educação escolar indígena no Brasil, permeado por experiências fragmentadas e descontínuas, é
regionalmente desigual e desarticulado. Há ainda muito a ser feito e construído no sentido da
universalização da oferta de uma educação escolar de qualidade para os povos indígenas, que
venha ao encontro de seus projetos de futuro e de autonomia e que garanta sua inclusão no
universo dos programas governamentais que buscam a “satisfação das necessidades básicas de
aprendizagem”, nos termos da Declaração Mundial sobre Educação para Todos.
Quando observamos a situação das escolas destinadas aos índios, seus vínculos administrativos
e suas orientações pedagógicas, constatamos uma pluralidade de situações que dificulta a
implementação de uma política nacional que assegure a especificidade do modelo de educação
intercultural e bilíngüe às comunidades indígenas.
Embora não haja dados estatísticos sobre esta questão, reconhece-se uma multiplicidade de
tipos de escolas que, via de regra, não se adequam aos novos preceitos constitucionais e legais
que deveriam nortear a oferta de programas educacionais diferenciados aos povos indígenas.
Grande parte das escolas indígenas foram criadas pela Funai e não contam com reconhecimento
oficial por parte dos órgãos competentes. Algumas passaram a ser administradas por secretarias
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estaduais e municipais de educação que, nos últimos anos, também passaram a criar escolas em
áreas indígenas. Há, ainda, escolas administradas pela iniciativa privada, seja por organizações
não-governamentais de apoio aos índios, seja por missões religiosas católicas ou de orientação
fundamentalista e proselitista. Algumas poucas foram criadas por iniciativa das próprias
comunidades indígenas e não contam com qualquer forma de apoio financeiro, técnico ou
pedagógico por parte do Estado.
Há, portanto, a necessidade de regularizar juridicamente estas escolas, contemplando as
experiências em curso bem sucedidas e re-orientando outras para que elaborem regimentos,
calendários, currículos, materiais didático-pedagógicos e conteúdos programáticos adaptados às
particularidades étnico-culturais e lingüísticas próprias a cada povo indígena.
Há, também, que se garantir aos índios o acesso ao que de melhor há em termos de escola e de
métodos do processo ensino-aprendizagem. Hoje, muitos dos métodos de ensino utilizados na
escola e em cursos de formação de professores índios são pautados por concepções ultrapassadas,
sendo necessário colocar à disposição, tanto dos alunos indígenas como de seus professores,
novos métodos e novas teorias de ensino-aprendizagem, especialmente métodos de alfabetização
e de construção coletiva de conhecimentos na escola.
Vivemos hoje um processo de descentralização da execução dos projetos educacionais que,
no caso das populações indígenas, tem sido conduzido, via de regra, de modo assistemático,
sendo incapaz de trabalhar adequadamente com a extrema diversidade dos grupos indígenas
presentes em território brasileiro.
Estima-se que a população indígena esteja hoje em torno de 280.000 a 330.000 indivíduos,
vivendo em centenas de aldeias em todos os estados da federação, com exceção do Rio Grande
do Norte e Piauí. Constituem 210 povos diferentes, falantes de cerca de 180 línguas e dialetos
conhecidos. Portadores de tradições culturais específicas, estes grupos vivenciaram processos
históricos distintos. O conhecimento dessa diversidade é ainda parcial e o Brasil, prestes a
completar 500 anos no ano 2.000, ainda desconhece a sua imensa sóciodiversidade nativa. É
a essa diversidade e heterogeneidade que os programas de educação escolar indígenas devem
responder.
Os índios são cidadãos brasileiros, portadores de direitos e deveres consagrados na legislação,
que reconhece as diferenças etno-culturais e lingüísticas como valor positivo e edificante da
nacionalidade brasileira. Conhecer, valorizar e aprender com essas diferenças é condição necessária
para o convívio construtivo, a comunicação e a articulação de segmentos sociais diversos que,
apesar disto, e mantendo suas especificidades, sejam capazes de uma convivência definida por
democracia efetiva, tolerância e paz.
Muitos questionamentos sobre a organização, estrutura e desenvolvimento da Escola Indígena
deverão ser sistematicamente formalizados, para os quais, entretanto, não pode haver, sob pena
de deturpação e desobediência ao preceito constitucional, reducionismos de qualquer espécie e
que afrontem o direito original dos povos indígenas.

II – Fundamentação, Conceituações
1- Criação da Categoria “Escola Indígena”.
O direito assegurado às sociedades indígenas, no Brasil, a uma educação escolar diferenciada,
específica, intercultural e bilíngüe, a partir da Constituição de 1988, vem sendo regulamentado
através de vários textos legais, a começar pelo Decreto 26/91, que retirou a incumbência
exclusiva do órgão indigenista - FUNAI -em conduzir processos de educação escolar junto
às sociedades indígenas, atribuindo ao MEC a coordenação das ações, e sua execução aos
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Estados e Municípios. A Portaria Interministerial 559/91 aponta a mudança de paradigma na
concepção da educação escolar destinada às comunidades indígenas, quando a educação deixa
de ter o caráter integracionista preconizado pelo Estatuto do Índio/Lei 6.001/73 assumindo o
princípio do reconhecimento da diversidade sóciocultural e lingüística do país e do direito a sua
manutenção.
A Portaria 559/91 estabelece a criação dos Núcleos de Educação Escolar Indígena - NEIs - nas
secretarias Estaduais de Educação, de caráter interinstitucional com representações de entidades
indígenas e com atuação na educação escolar indígena. Define como prioridade a formação
permanente de professores índios e de pessoal técnico das instituições para a prática pedagógica,
indicando que os professores índios devem receber a mesma remuneração dos demais professores.
Além disso, são estabelecidas as condições para a regulamentação das “Escolas Indígenas” no
que se refere ao calendário escolar, metodologia, avaliação de materiais didáticos adequados à
realidade sóciocultural de cada sociedade indígena.
O MEC, em atendimento ao que lhe compete, publicou em 1993 as “Diretrizes para a Política
Nacional de Educação Escolar Indígena”, como necessidade de reconhecimento de parâmetros
para a atuação das diversas agências governamentais e lançou, recentemente, o Referencial
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI)- objetivando oferecer subsídios para a
elaboração de projetos pedagógicos para as escolas indígenas, de forma a melhorar a qualidade
do ensino e a formação dos alunos indígenas enquanto cidadãos.
Embora seja recente a inclusão das escolas indígenas nos sistemas oficiais de ensino em todo
o país, é grande a variedade das situações de enquadramento destas escolas. De modo geral, a
“Escola Indígena”, ao ser estadualizada ou municipalizada, não adquire o estatuto de escola
diferenciada, sendo usualmente enquadrada como “escola rural” ou como extensão de “escolas
rurais”, com calendários escolares e planos de curso válidos para esse tipo de escola..É comum
considerar as escolas indígenas salas-extensão ou salas vinculadas a uma escola para não-índios,
sob o argumento de que não atendem às exigências válidas para as demais escolas para terem
funcionamento administrativo e curricular autônomos.
Para que as escolas indígenas sejam respeitadas de fato e possam oferecer uma educação escolar
verdadeiramente específica e intercultural, integradas ao cotidiano das comunidades indígenas,
torna-se necessário a criação da categoria “Escola Indígena” nos sistemas de ensino do país.
Através desta categoria, será possível garantir às escolas indígenas autonomia tanto no que se
refere ao projeto pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a manutenção
do cotidiano escolar, de forma a garantir a plena participação de cada comunidade indígena nas
decisões relativas ao funcionamento da escola.
Do ponto de vista administrativo, identificar-se-á como “Escola Indígena” o estabelecimento
de ensino, localizado no interior das terras indígenas, voltado para o atendimento das necessidades
escolares expressas pelas comunidades indígenas.
Tal necessidade explica-se pelo fato de, no Brasil contemporâneo, existirem cerca de
duzentos e dez sociedades indígenas, com estilos próprios de se organizarem social, política e
economicamente. Essas sociedades falam cerca de cento e oitenta línguas e tem crenças, tradições
e costumes que as diferenciam entre si e com relação à sociedade majoritária. Viveram processos
históricos de colonização que ocasionaram impactos ecológicos, sócio-culturais e demográficos.
Tais impactos demandaram das populações indígenas reestruturações para garantir sua sobrevivência
física e a resistência cultural. A base sócio-cultural e política própria e o território de ocupação
tradicional sustentam a diversidade étnica e lingüística que o Estado brasileiro reconheceu a partir de
1988, superando, assim, a política integracionista e anuladora da identidade étnica diferenciada.
Coerente com a afirmação do princípio de reconhecimento da diversidade cultural, a Lei nº
9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional define como um dos princípios norteadores
do ensino nacional, o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, garantindo às escolas
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indígenas um processo educativo diferenciado e respeitoso de sua identidade cultural e bilíngüe.
O § 3º do artigo 32, “assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem”. O artigo 78 afirma que a educação escolar para os
povos indígenas deve ser intercultural e bilíngüe, visando a “reafirmação de suas identidades
étnicas, recuperação de suas memórias históricas, valorização de suas línguas e ciências, além
de possibilitar o acesso às informações e conhecimentos valorizados pela sociedade nacional”
. O artigo 79 prevê que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas indígenas,
desenvolvendo “programas integrados de ensino e pesquisa (...) planejados com a audiência das
comunidades indígenas (...), com os objetivos de fortalecer as práticas sócioculturais e a língua
materna (...), desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo conteúdos culturais
correspondentes às respectivas comunidades (...), elaborar e publicar sistematicamente material
didático específico e diferenciado”.
A escola indígena é uma experiência pedagógica peculiar e como tal deve ser tratada pelas
agências governamentais, promovendo as adequações institucionais e legais necessárias para
garantir a implementação de uma política de governo que priorize assegurar às sociedades
indígenas uma educação diferenciada, respeitando seu universo sócio-cultural. (Decreto
1.904/96 que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos).
As escolas situadas nas Terras Indígenas só terão direito ao pleno acesso aos diversos programas
que visam o benefício da educação básica se forem consideradas na sua especificidade. Isto só se
concretizará por meio da criação da categoria “Escola Indígena” nos respectivos sistemas de ensino.
2- Definição da Esfera Administrativa das Escolas Indígenas
A Constituição Federal Brasileira de 1988 assegurou às comunidades indígenas o direito a
uma educação diferenciada, específica e bilíngüe, além dos princípios educacionais dirigidos a
toda a sociedade brasileira (igualdade de condições no acesso e permanência na escola; liberdade
na aprendizagem, ensino, pesquisa e divulgação do pensamento, arte e saber, pluralidade de
idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência das instituições de ensino; gratuidade do
ensino público; garantia de padrão de qualidade e outros).
A legislação infraconstitucional deve, assim, privilegiar os princípios acima referidos. A Lei no.
9.394, de dezembro de 1996, ao disciplinar a educação escolar indígena, contemplou a especificidade
aludida em sede constitucional ao tratar da matéria nos artigos 26, $ 4º, 36, 78 e 79.
A Educação brasileira, conforme o disciplinado no artigo 8º da LDB, deve ser organizada
em regime de colaboração entre os Sistemas de Ensino (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios). Cabe à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os
diferentes níveis e sistemas de ensino e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em
relação às demais instâncias educacionais. Quanto às populações indígenas, a tarefa foi duplicada
por força do artigo 20º da Constituição Federal de 1988 que estabelece ser da competência da
União a competência para legislar para essas populações.
Tendo em vista o regime de colaboração da LDB, o artigo 79 atribuiu à União a elaboração
de normas relativas à educação escolar indígena; a criação de programas para fortalecer as práticas
socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena; a manutenção de programas para
a formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas; o
estabelecimento de parâmetros curriculares adequados às comunidades indígenas; e a elaboração
e publicação de material didático específico e diferenciado.
Embora não tenha ficado explicitado na lei o sistema no qual está inserida a Educação Escolar
Indígena, pode-se afirmar que não é o Sistema Federal, eis que o artigo 9º da LDB não citou as
escolas indígenas como pertencentes àquele sistema.
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Pela interpretação sistemática da LDB verifica-se que o legislador inseriu esta modalidade de
ensino na Educação Básica, fazendo referência da especificidade e diferenciação nos artigos 26,
$ 4º, 32, $3º e no Título VIII – Das Disposições Gerais.
O artigo 78 da LDB diz que o Sistema Federal de Ensino desenvolverá tão somente programas
integrados de ensino e pesquisa, para a oferta de Educação Escolar bilíngüe e intercultural aos
povos indígenas e no artigo 79 consta que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas
de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo
programas integrados de ensino e pesquisa. Se a União apóia outros Sistemas na promoção da
Educação Escolar Indígena está implícito que a ela não cabe a sua execução. Essa interpretação
vem ao encontro, embora em maior extensão, do que fora disciplinado no artigo 1º, do Decreto
26/91.
O que está evidenciado na LDB é o regime de colaboração entre as três esferas governamentais.
Excluído o Sistema Federal de Ensino da tarefa de promover a Educação Escolar Indígena, essa
atribuição fica por conta dos Sistemas Estaduais e/ou Municipais de Ensino.
Diante das peculiaridades da oferta desta modalidade de ensino, tais como: um povo localizado
em mais de um município, formação e capacitação diferenciada de professores indígenas
exigindo a atuação de especialistas, ensino bilíngüe, processos próprios de aprendizagem; a
responsabilidade pela oferta da Educação Escolar Indígena é do Estado. Ao Sistema Estadual de
Ensino cabe a regularização da Escola Indígena, isto é, sua criação, autorização, reconhecimento,
credenciamento, supervisão e avaliação, em consonância com a legislação Federal.
Os Municípios que tiverem interesse e condições de ofertar a Educação Escolar Indígena
poderão fazê-lo por termo de colaboração com o Estado, devendo para tanto ter suas escolas
regularizadas pelos Conselhos Estaduais de Educação. Neste caso, escolas mantidas pelo poder
municipal poderão integrar o sistema estadual de acordo com o artigo 11, inciso 1 da LDB.
Estima-se que existam hoje cerca de 1.500 escolas em áreas indígenas, atendendo uma
população educacional de aproximadamente 70.000 alunos matriculados nas primeiras séries
e/ou ciclos do ensino fundamental. Essa clientela é atendida por cerca 2.900 professores, dos
quais mais de 2.000 são professores índios.
Para que possa de fato ser construído um sistema de colaboração entre os diferentes sistemas
de ensino, tal como previsto na LDB, e para que possa ser garantida uma escola específica e
diferenciada, com professores indígenas habilitados em cursos de formação específicos, a
responsabilidade pela oferta e execução da educação escolar indígena é de responsabilidade dos
sistemas estaduais de educação. Estes deverão contar com setores responsáveis pela educação
escolar indígena, que deverão coordenar e executar todas as ações necessárias à implementação
do atendimento escolar às comunidades indígenas e constituir instâncias interinstitucionais,
compostas por representantes de professores indígenas, de organizações de apoio aos índios,
universidades e órgãos governamentais, para acompanhar e assessora as atividades a serem
desenvolvidas no âmbito estadual tanto no que se refere a oferta de programas de formação
de professores indígenas, visando sua qualificação e titulação, quanto pela oferta da educação
escolar indígena.
Os Sistemas Estaduais de Ensino deverão estar articulados ao Sistema de Ensino da União,
tanto de forma a receber apoio técnico e financeiro para o provimento da educação intercultural
às comunidades indígenas, quanto a seguir as diretrizes e políticas nacionais traçadas para o setor,
tal como preconiza a LDB.
Com a mudança na legislação, principalmente com o Decreto 26/91, emerge a questão
da regularização das “Escolas Indígenas”, que devem agora desenvolver o ensino intercultural,
diferenciado, especifico e bilíngüe, coerentemente com o reconhecimento da diversidade
sociocultural e lingüística. Importa, assim, que fique garantida a regularização das “Escolas
Indígenas” a partir dos parâmetros traçados pela Portaria Interministerial 559/91 e pela LDB.
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Para tanto, é necessária a alteração de normas dos Sistemas de Ensino: Estadual e Municipal,
que não se baseiam no respeito à especificidade e à diferenciação da escola indígena.
Dada a diversidade de situações, ao fato de que várias sociedades indígenas têm seu território
sob a influência de mais de um Município e de que várias escolas indígenas embora localizadas
fisicamente em um município estão mais próximas ou são atendidas por outro município será
mais adequado que as “Escola Indígenas” sejam inseridas nos sistemas estaduais que se tornaram
responsáveis pela execução das políticas relacionadas à educação escolar indígena podendo, em
casos específicos, ter o apoio de Municípios e de outras entidades já existentes. À União cabe a
responsabilidade de traçar diretrizes e políticas para educação escolar indígena nos dispositivos
da Lei nº 9.424/96, já que uma grandeparcela dessas escolas não gozam dos direitos previstos
nesta lei.
Cumpre registrar que no projeto de lei, em discussão no Congresso Nacional, que institui o
Plano Nacional de Educação, em conformidade com a interpretação da LDB, está proposto a
atribuição aos estados da responsabilidade legal pela Educação Escolar Indígena, quer diretamente,
quer através de delegação de responsabilidade aos seus municípios, sob a coordenação geral e
com o apoio financeiro do Ministério da Educação.
3 - A Formação do Professor Indígena
Para que a educação escolar indígena seja realmente específica, diferenciada e adequada às
peculiaridades culturais das comunidades indígenas é necessário que os profissionais que atuam
nas escolas pertençam às sociedades envolvidas no processo escolar. É consenso que a clientela
educacional indígena é melhor atendida através de professores índios, que deverão ter acesso a
cursos de formação inicial e continuada, especialmente planejados para o trato com as pedagogias
indígenas.
Embora não haja nenhum levantamento exaustivo, estima-se que mais de 2000 professores
índios estejam atualmente trabalhando em escolas localizadas no interior das terras indígenas.
Em quase sua totalidade, estes professores não passaram pela formação convencional em
magistério: dominam conhecimentos próprios da sua cultura e tem precário conhecimento
da língua portuguesa e das demais áreas dos conteúdos considerados escolares. Em função
disto, é fundamental a elaboração de programas diferenciados de formação inicial e continuada
de professores índios, visando sua titulação. E esta formação deve ocorrer em serviço e
concomitantemente à sua própria escolarização, uma vez que boa parte do professorado indígena
não possui a formação completa no ensino fundamental.
Essa formação deve levar em conta o fato de que o professor índio se constitui num novo
ator nas comunidades indígenas e terá que lidar com vários desafios e tensões que surgem com
a introdução do ensino escolar. Assim, sua formação deverá propiciar-lhe instrumentos para
que possa se tornar um agente ativo na transformação da escola num espaço verdadeiro para o
exercício da interculturalidade.
A formação do professor índio pressupõe a observância de um currículo diferenciado que
lhe permita atender às novas diretrizes para a escola indígena, devendo contemplar aspectos
específicos, tais como:
•capacitação para a elaboração de currículos e programas de ensino específicos para as "Escolas
Indígenas";
•capacitação para produzir material didático-científico;
• capacitação para um ensino bilíngüe, o que requer conhecimentos em relação aos princípios
de Metodologia de Ensino de segundas línguas, seja a segunda língua em questão a língua
portuguesa ou a língua indígena;
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• capacitação sócio lingüística para o entendimento dos processos históricos de perda
lingüística, quando pertinente;
• capacitação lingüística específica já que, via de regra, cabe a este profissional a tarefa de
liderar o processo de estabelecimento de um sistema ortográfica da língua tradicional de
sua comunidade;
• capacitação para a condução de pesquisas de cunho lingüístico e antropológico, uma vez que
este profissional, enquanto, necessariamente, autor e condutor dos processos de elaboração
de materiais didáticos para as escolas indígenas, deve ser capaz de:
- realizar levantamentos da literatura indígena tradicional e atual;
- realizar levantamentos étnicos - científicos;
- lidar com o acervo histórico do respectivo povo indígena;
- realizar levantamento sócio - geográficos de sua comunidade;
Há ainda a se considerar que:
• A formação do professor-índio se dá em serviço, o que exige um processo continuado de
formação para o magistério;
• A capacitação profissional do professor índio se dá concomitantemente à sua própria
escolarização;
• Diferente do professor não-índio, o professor índio exerce um papel de liderança importante
em sua comunidade, servindo, freqüentemente, como mediador cultural nas relações
interétnicas estabelecidas com a sociedade nacional. Nesse sentido, certas capacitações
específicas (compreensão do discurso legal, do funcionamento político - burocrático, etc...)
tem que ser contempladas em seus cursos de formação;
• A capacitação do professor índio requer a participação de especialistas com formação,
experiência e sensibilidade para trabalhar aspectos próprios da educação indígena, incluindo
profissionais das áreas de lingüística, antropologia e outras, nem sempre fáceis de serem
acessados, dado o número exíguo de tais profissionais no país. O perfil desses especialistas
não deve ser traçado apenas em função de sua titulação acadêmica, mas por um conjunto
de outras competências que não se apóiam exclusivamente no fato de ter ou não um curso
de licenciatura, requisito que faz parte das exigências dos Conselhos Estaduais de Educação
para autorizar o funcionamento dos cursos.
O projeto pedagógico, a estruturação e o quadro docente dos cursos de formação de
professores índios devem ser analisados a partir da especificidade desse trabalho, lembrando
que iniciativas dessa natureza são muitas vezes realizadas em regiões de difícil acesso, ou em
locais que não dispõem da infra-estrutura normalmente exigida. Os critérios para autorização e
regulamentação desses cursos devem, assim, basear-se na qualidade do ensino a ser oferecido e
na sua coerência com os princípios definidos na legislação referente à educação escolar indígena.
Neste sentido, os Conselhos Estaduais de Educação deverão constituir critérios próprios para a
autorização, reconhecimento e regularização dos cursos de formação de professores indígenas,
de forma a atender todas as peculiaridades envolvidas neste tipo de trabalho.
Por último, considerando-se a especificidade do processo de formação do professor-índio, e
que esse processo está em fase de implantação, é importante ressaltar a enorme dificuldade em
fazer cumprir o parágrafo 4º do Art. 87 da LDB que determina o prazo de 10 anos para que
todos os docentes sejam habilitados.
No entanto, a ausência de uma formação adequada para o professor provoca uma interrupção, na
4ª série, de um processo de educação diferenciada, bilíngüe, pluricultural e conduzido pelos próprios
índios, havendo um corte nesse processo, pois o ensino passaria, então, a ser ministrado por professores
não índios, sem a formação requerida, ou em escolas urbanas, normalmente distantes das aldeias.
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Essa nova "Escola Indígena" deve preparar-se para atender, futuramente, a outros níveis
de ensino. Caso se defina como necessidade a habilitação dos docentes índios, a exemplo dos
cursos por módulos, poderá ser adotado na oferta do ensino superior, devendo fazer parte dos
programas de extensão das universidades.
4 - O Currículo e sua Flexibilização
O respaldo legal à organização curricular específica da educação escolar indígena, em relação
às demais modalidades do Sistema Educacional Brasileiro, está assegurado pela Constituição
Federal de 1988, artigo 210, que garante às comunidades indígenas o uso das próprias línguas e
a utilização de seus processos próprios de aprendizagem. Também a LDB, no artigo 79, delibera
sobre o desenvolvimento dos currículos e programas específicos, pelo Sistema de Ensino,
incluindo-se processos pedagógicos, línguas, conteúdos culturais correspondentes às diversas
sociedades indígenas. A LDB acentua, ainda e enfaticamente, a diferenciação da escola indígena
em relação às demais escolas dos sistemas pelo bilingüismo e pela interculturalidade. Outros
dispositivos presentes na LDB abrem possibilidade para que a escola indígena, na definição de
seu projeto pedagógico, estabeleça não só a sua forma de funcionamento, mas os objetivos e os
meios para atingi-los.
Com relação à elaboração do currículo, a LDB enfatiza, no artigo 26, a importância da
consideração das “características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela” de cada escola, para que sejam alcançados os objetivos do ensino fundamental. No caso
das escolas indígenas, para que seja garantida uma educação diferenciada, não é suficiente que os
conteúdos sejam ensinados através do uso das línguas maternas: é necessário incluir conteúdos
curriculares propriamente indígenas e acolher modos próprios de transmissão do saber indígena.
Mais do que isso, é imprescindível que a elaboração dos currículos, entendida como processo
sempre em construção, se faça em estreita sintonia com a escola e a comunidade indígena a que
serve, e sob a orientação desta última.
Para que isto seja possível, é imperativo que os sistemas estaduais de ensino propiciem os meios
necessários para que os professores índios, juntamente com as suas comunidades, formulem os
currículos de suas escolas.
O conjunto de saberes e procedimentos culturais produzidos pelas sociedades indígenas,
poderão constituir-se na parte diversificada do conteúdo de aprendizagem e de formação que
compõem o currículo. São eles, entre outros: língua materna, crenças, memória histórica, saberes
ligados à identidade étnica, as suas organizações sociais do trabalho, às relações humanas e às
manifestações artísticas.
Os conjuntos de saberes historicamente produzidos pelas comunidades, priorizados no
processo educativo entre alunos e professores, deverão compor a base conceitual, afetiva
e cultural, a partir da qual vai-se articular ao conjunto dos saberes universais, presentes nas
diversas áreas do conhecimento, estabelecendo o diálogo entre duas naturezas e de significado
social relevante, caso seja mediado por um processo de ensino-aprendizagem de caráter crítico,
solidário e transformador na ação educativa.
O “Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) enfatiza a necessidade
de uma construção curricular liberta das formalidades rígidas de planos e programas estatísticos,
e pautada na dinâmica da realidade concreta e na sua experiência educativa vivida pelos alunos
e professores. São aspectos fundamentais para as escolas indígenas: a natureza dos conteúdos,
a periodicidade do estudo, os espaços que serão utilizados, as articulações entre as áreas de
conhecimento, a escolha de temas de interesse e a metodologia a ser desenvolvida .
Além da flexibilização curricular, em função da realidade comunitária e microsocial, em
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relação à turma e à escola., o RCNEI revela uma preocupação com as diferenças individuais, que
determinam ritmos variáveis de aprendizagem entre educandos, em um mesmo grupo, fazendose necessário organizar o trato com o conhecimento e as formas de comunicação em níveis de
complexidade diferentes.
Essa problemática e os ciclos naturais do desenvolvimento humano, que vão da infância, em
suas várias fazes., até à vida adulta, que não esgota a capacidade de aprender do ser humano, são
determinantes de uma organização curricular por ciclos de formação. Essa lógica de organização
pedagógica desloca o centro da razão que, se antes era o conteúdo de ensino em séries, passa a
ser o educando e sua aprendizagem em ciclos de formação.
A mudança na concepção do currículo reflete, como não poderia deixar de ser, nos procedimentos
avaliativos que rompem com a estrutura funcionalista quantitativa e reducionista, limitada, muitas
vezes, à mensuração de resultados a partir de um padrão prefixado de comportamentos, tendo
como uma das conseqüências a seletividade, a exclusão e a segregação social, típica do caráter
fragmentador e estratificado da organização cartesiana do conhecimento. O enfoque desta nova
concepção curricular desloca o centro do processo avaliativo, que antes se situava na verificação
quantitativa do conteúdo programático aprendido e na habilidade reproduzida pelo aluno para
colocar a avaliação como um instrumento a favor da construção do conhecimento, da reflexão
crítica, do sucesso escolar e da formação global do ser humano.
Os currículos das escolas indígenas, construídos por seus professores em articulação com as
comunidades indígenas, deverão ser aprovados pelos respectivos órgãos normativos dos sistemas
de ensino. Entende-se que eles sejam o resultado de uma prática pedagógica autêntica, articulada
com o projeto de escola de cada comunidade indígena particular.
5- Flexibilização das exigências das formas de contratação de Professores Indígenas
Os profissionais que atuarão nas “Escolas Indígenas” deverão pertencer, prioritariamente,
às etnias envolvidas no processo escolar. Esta é uma tendência crescente em todo o Brasil.
Regularizar a situação destes profissionais é uma urgência.
Hoje, a situação do vínculo empregatício dos professores indígenas é bastante diferenciada: há
professores contratados pelos sistemas estaduais e municipais de ensino, outros pela Funai e por
missões religiosas e há, também, professores que lecionam sem nenhum vínculo. Assim, é preciso
instituir e regulamentar nas secretarias estaduais de educação a carreira do magistério indígena,
garantindo aos professores índios, além de condições adequadas de trabalho, remuneração
compatível com as funções que exercem e formação adequada para o exercício de seu trabalho.
Para tanto, é necessário que os sistemas estaduais de ensino instituam e regulamentem a
profissionalização e reconhecimento público do magistério indígena, criando a categoria de
“professor indígena” como carreira específica do magistério, com concurso de provas e títulos
adequados às particularidades lingüísticas e culturais das sociedades indígenas, garantindo a esses
professores os mesmos direitos atribuídos aos demais do mesmo sistema de ensino, com níveis
de remuneração correspondente ao seu nível de qualificação profissional.
Os professores indígenas terão o Concurso Público como uma das formas de ingresso no
“magistério indígena”. Outras formas de admissão, tais como Processos Públicos de Seleção
e Contratos Temporários, podem ser usadas na admissão ao magistério, visando atender às
realidades sócio-culturais e lingüísticas especificas e particulares de cada grupo, bem como para
que o processo escolar não sofra descontinuidade.
Para os professores, cuja formação escolar esteja acontecendo paralelamente à sua atuação
como docentes, seu ingresso deve se feito ao final do processo de formação, por meio de
Concurso Público, havendo nesse período de formação a possibilidade excepcional de admissão
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por Contrato Temporário, possibilitando estabelecer um determinado prazo de carência para a
conclusão da formação já iniciada, carência adequada às necessidades locais e regionais.
As provas dos Concursos Públicos deverão ser elaboradas por especialistas em língua e cultura
das respectivas comunidades indígenas, com especialidades que se referem aos parâmetros de
formação, etnicidade e aspectos sócio-culturais e lingüísticas requeridos para o exercício do
magistério indígena.
A remuneração deverá ser compatível com a função exercida tornando-se isonômica em relação
à praticada pelos Estados e Municípios aos quais as escolas indígenas estão administrativamente
vinculadas.

III - Estrutura e Funcionamento da Escola Indígena
O reconhecimento legal da diversidade cultural dos povos indígenas está alicerçada na
convivência democrática dos diferentes segmentos que compõem a nação brasileira. A constituição
e as Leis decorrentes determinam o respeito às diferenças étnicas e culturais do país.
Os processos de descentralização e normatização dos sistemas de ensino podem se constituir
em pilares, na garantia do desenvolvimento dos grupos étnicos assim identificados, de acordo
com os seus costumes, a sua organização social, as suas línguas, crenças, tradições e suas diferentes
formas de conceber o mundo.
Diante da clara intenção do legislador de reconhecer a diversidade, o mesmo enfatiza a
necessidade de ações concretas que garantam não só a sustentação da diversidade existente,
mas que busquem mecanismos de propiciar seu reforço e recuperação quando se encontrar
enfraquecida..., de proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas
memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências... (Art. 78 da LDB).
É preciso reconhecer que, na prática, as questões decorrentes da sua operacionalização geram
dificuldades que merecem a reflexão não só do órgão executor das políticas públicas, mas também
da parceria muito estrita dos órgãos normativos, em particular dos sistemas educacionais, para
que se concretize o respeito à diversidade, sem a perda da unidade.
Em se tratando, particularmente, da educação escolar indígena, cabe à União e a seus
órgãos executivos e normativos definir claramente as políticas e as ações para o setor. “Compete
privativamente à União legislar sobre: I ... XIV – populações indígenas” ... (art. 22 da CF/88)
A leitura da legislação e as resoluções e normas, de ordem superior, quer as do Conselho
Nacional de Educação, quer aquelas provenientes do Ministério da Educação têm gerado,
algumas vezes, dúvidas quanto à adequada interpretação e à definição de ações concernentes
à operacionalização do que manda a lei e, como apoio desta, os anseios, direitos e a sociedade
indígena como comunidades e povos indígenas.
Isto posto e tomando por base o que se preceitua no artigo 90 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN), é imperioso que a União, pelos seus órgãos próprios da Educação:
Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, explicitem o que deve ser entendido
no quadro do funcionamento e da estrutura da nova “Escola Indígena”.
Por óbvio, impõe-se explicitar os fundamentos que alicerçam e especificam, no plano
institucional, administrativo e organizacional, da escola indígena bilíngüe e intercultural, (art.
78,LDB), a quem compete legislar neste âmbito escolar. Da mesma forma, a quem compete
definir em que sistema de ensino e educação devem integrar –se as escolas indígenas, quer
aquelas que já existem há mais tempo, bem como aquelas que serão criadas no futuro. De
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outra parte, não basta definir as competências de criação, é preciso, e talvez seja este o fulcro da
questão, estabelecer , com total clareza, sobre quem deve responsabilizar-se por sua manutenção
e equipagem.
Após o Decreto Presidencial nº 26/91, a responsabilidade da educação escolar indígena
passou da Funai para o Ministério da Educação.
Assim, em vista deste novo contexto, quer do preceito constitucional, quer de disposições
governamentais, é ao Ministério da educação que estão afetas as responsabilidades últimas sobre
a educação indígena, como um todo. Contudo, as ações próprias do desenvolvimento das escolas
indígenas já existentes, tais como, sua plena regularização, seu incremento e constantes melhorias,
serão feitas a partir do Ministério da Educação, pelos Estados, ou melhor dito, pelos sistemas
Estaduais de Educação, podendo, em casos específicos e quando se manifestarem condições
propícias, serem também desenvolvidas pelos Municípios em colaboração com os respectivos
Estados.
Por princípio constitucional, as escolas indígenas, além das características de bilíngüe e
interculturais, deverão, todas elas, revestir-se de estrutura jurídica própria e se constituírem como
unidades escolares de atendimento peculiar e próprio das populações indígenas. Respeitada esta
condição, não se vê objeção que, em alguns casos particulares, as mesmas escolas indígenas,
possam albergar também, porém, secundariamente, a população não indígena. Neste caso,
entretanto, esta última clientela, isto é, a população não indígena deverá, como disposição sine
qua non, sujeitar-se às condições da clientela indígena.
Assim, a forma de vinculação e da estrutura e do funcionamento das escolas indígenas dependerá,
acima de tudo, do fundamento legal e jurídico que lhes é próprio, constitucionalmente.
A dependência última do Ministério da Educação, mas da ação imediata dos sistemas estaduais
de educação implica na criação da categoria: ESCOLA INDÍGENA, sob a responsabilidade
direta destes, e quando em condições propícias, também dos Sistema Municipais de Educação
dos respectivos Estados.
Definido o quadro da seqüência das responsabilidades e competências: Ministério da Educação
e Sistemas Estaduais de Educação, subsiste, como conseqüência, a prática, no dia-a-dia, entre
outras ações, dos processos próprios de aprendizagem, como se preceitua no parágrafo 3º, do
art. 32, da LDB.
A resposta, evidentemente, deve encontrar-se nas normatizações e regulamentos a serem
expedidos pelos sistemas Estaduais de Educação a quem cabe esta tarefa. Entretanto, não bastam
normas e definições. É preciso que os profissionais envolvidos no processo educativo tenham a
qualificação necessária para tanto, o que implica na sua formação, principalmente, considerandose que ainda há um número muito grande de professores indígenas que não ultrapassam os
primeiros anos do Ensino Fundamental. É portanto questão fulcral para que a Escola Indígena
possa constituir-se e mais do que tudo, possa alcançar os seus verdadeiros objetivos.
O desenvolvimento curricular é função dos sistemas estaduais de educação, em todos os níveis
da Educação Básica.
Outro aspecto a ser considerado e que é de grande importância é a determinação legal fixando
a duração do ano escolar em duzentos (200) dias letivos com quatro horas de atividade escolar
diariamente, o que perfaz outro imperativo legal que é o das oitocentas (800) horas anuais.
As normas dos Sistemas de Educação deverão conter as disposições de observância obre essa
matéria, ajustando-a às condições e hábitos dos indígenas, conforme o prescrito nas Diretrizes
Curriculares editadas pelo Conselho Nacional de Educação.
É válido opinar pela organização livre de uma programação própria no que tange ao
currículo, como duração diária e anual. No caso das escolas indígenas, o importante não está no
cumprimento rígido da temporalidade da escola, mas na garantia da observância e do respeito
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às qualidades sócio-culturais das diversas comunidades indígenas. Nessas condições, desenvolver
um currículo deve ser entendido como a execução de programas específicos, incluindo sempre
e necessariamente os conteúdos culturais correspondentes às diversas comunidades indígenas,
em atenção ao disposto no artigo 79, da LDB, garantida a flexibilização e a contextualização
adequada às condições dos respectivos povos indígenas.
Os princípios do bilingüísmo e da interculturalidade , na prática pedagógica diária, pressupõem
uma organização curricular que articule conhecimentos e valores sócio-culturais distintos, sem a
perda dos processos reflexivos e criativos, incluídos os hábitos , costumes e princípios religiosos,
constituindo-se como conteúdos dos conhecimentos escolares e direito de acesso à cultura
universal e, jamais, somente de obrigatoriedade legal.
Aos Sistemas de Educação e Ensino, respeitado o disposto nas Diretrizes Curriculares
emanadas do Conselho Nacional de Educação, cabe formalizar normas que possam identificar:
a) o reconhecimento dos currículos das escolas indígenas, como vem especificado no art. 26
da Lei nº 9394 que estabelece uma base nacional comum e uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade indígena, d sua cultura, economia e clientela:
b) os diversos processos de admissão, matrícula e possíveis transferências de alunos, cabendo
às escolas receptoras efetivarem uma avaliação diagnóstica para reclassificá-los, quando for o
caso.
Isto posto, fica meridiana a responsabilidade dos sistemas de Educação na condução das ações
escolares em todos os seus âmbitos, tanto na execução, quanto no seu desenvolvimento, como
escola própria, com ordenamento jurídico específico.
Finalmente ,não se trata de uma escola híbrida como se fora parte do sistema de ensino
estadual, municipal e parte indígena. Mas, isto sim, é uma escola bilíngüe e intercultural, à qual,
para que exista com estrutura e fundamento jurídico próprios, como quer , na verdade, tanto a
Constituição Brasileira de 1988, quanto é exigência das normas derivadas daquela disposição de
lei, já editadas pelo Conselho Nacional de Educação para toda a Educação Básica.
Este tópico final, por sua vez, faz nova exigência e que se concentre na formação dos professores
indígenas e não índios, em condições de suprir a atual falta, ainda em grande escala.
Em síntese, faz-se necessário que os profissionais envolvidos no trabalho educativo tenham
conhecimento suficiente da realidade sócio - cultural das comunidades indígenas e sejam capazes
de organizar currículos que integrem áreas de conhecimento da vida cidadã indígena e não
indígena.
- A sustentação para a organização de cronograma próprio está positivamente definida na
legislação . A questão essencial a ser levantada no plano dos direitos civis, é a da garantia da
qualidade sócio-educativa, que precisa ser viabilizada pelas políticas educacionais das SEDEC/
SEMEC.
- No plano da formação do professor para a Escola Indígena, bilíngüe e intercultural, é
fundamental a formação de professores índios, o que exige cursos específicos de qualificação,
evitando-se assim, a criação de cursos nas mais diversas modalidades, porém, com currículos
convencionais.
As grandes mudanças preconizadas no país a partir da nova legislação abrem espaços às
comunidades indígenas cuja concretização, num primeiro momento, depende da quebra do
tratamento convencional e burocrático com relação ao tema aqui proposto.
As comunidades indígenas, e, em particular, as associações de professores indígenas, têm
cobrado do Ministério da Educação o delineamento de uma política que oriente a educação
escolar para cada um dos mais de duzentos povos existentes no Brasil. A legislação, ora vigente,
permite que as comunidades indígenas formulem seus projetos pedagógicos, em harmonia
com os sistemas de ensino sob a coordenação do Ministério da Educação, levando-se em conta
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a localização geográfica, suas formas tradicionais de organização e suas maneiras próprias de
conservar e desenvolver suas culturas e suas línguas.
Finalmente, considerando-se que vários povos indígenas ainda não vivenciaram a experiência
da escolarização, que são poucas as experiências de formação de professores indígenas, e que as
existentes ainda não concluíram o processo, será inviável o cumprimento do prazo estabelecido
no § 4º do artigo 87 da LDB, sendo necessário um tratamento diferenciado desses professores,
ampliando-se os prazos previstos na Lei.
IV – Ações concretas visando a implementação da Educação Escolar Indígena
Diante da dinâmica dos fatos e da abertura das leis, é imprescindível a participação efetiva dos
sistemas de ensino da união, dos estados e dos municípios no estabelecimento e cumprimento
de normas, com a adoção de diretrizes que visem a implementação de uma nova concepção de
educação escolar indígena, por todo o país. Para tanto é necessária a definição das respectivas
competências entre a União, Estados e Municípios:
À União compete:
- legislar privativamente sobre a educação escolar indígena;
- definir diretrizes e políticas nacionais de educação escolar indígena;
- elaborar diretrizes curriculares para a organização didático-pedagógica da Escola Indígena.
- elaborar diretrizes para a formação e titulação dos professores indígenas;
- acompanhar e avaliar as atividades e o desenvolvimento institucional e legal dos estabelecimentos
das escolas indígenas, integradas nos sistemas de ensino estaduais e municipais de educação;
- apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação
intercultural às comunidades indígenas no desenvolvimento de programas integrados de ensino
e pesquisa;
- redefinir programas de auxílio ao desenvolvimento da educação, adaptando-os às
peculiaridades indígenas;
- acompanhar, incentivar, assessor e avaliar o desenvolvimento de ações na área de formação
continuada e titulação dos professores indígenas.
- implantar medidas para a difusão e conhecimento do povo brasileiro, a respeito da pluralidade
e interculturalidade dos povos indígenas existentes no Brasil.
Aos Estados compete:
- responsabilizar-se pela oferta e execução da educação escolar indígena, diretamente ou por
meio de regime de colaboração com seus municípios;
- criar a categoria “escola indígena” em suas redes de ensino;
- criar um esfera administrativa própria, com recursos humanos e dotação orçamentária, para
o gerenciamento da educação escolar indígena no Estado;
- regulamentar administrativamente e definir diretrizes para a organização, estrutura e
funcionamento das escolas indígenas, integrando-as como unidades autônomas e específicas na
estrutura estadual;
- prover os estabelecimentos de ensino e educação indígenas de recursos humanos e materiais,
para o seu pleno funcionamento;
- responsabilizar-se pela validade do ensino ministrado e pela emissão dos certificados
correspondentes;
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- criar um programa específico para a educação escolar indígena, com previsão de dotação
orçamentária e financeira;
- promover a formação inicial e continuada de professores indígenas;
- criar a categoria de “professor indígena” dentro da carreira do magistério;
- formular um programa estadual para a formação de magistério indígena;
- constituir instância interinstitucional a ser composta por representantes de professores
indígenas, de organizações de apoio aos índios, universidades e órgãos governamentais e não
governamentais, para acompanhar e assessorar as atividades desenvolvidas para oferta de educação
escolar indígena;
- efetuar convênios com os municípios para que estes assumam, quando for o caso, escolas
indígenas em sua jurisdição.
Para que seja viabilizada a educação escolar indígena, no âmbito do sistema de ensino estadual
e, quando for o caso, mediante convênio com o sistema de ensino municipal, na perspectiva do que
preconiza a LDB, faz-se necessário o provimento de uma estrutura administrativo-pedagógica,
com recursos humanos qualificados e dotação orçamentária. Esta estrutura administrativa deverá
formular um plano de trabalho, a partir das orientações e diretrizes traçadas pela União, tanto
para a oferta da educação escolar às comunidades indígenas sob sua jurisdição, quanto para a
formação e titulação dos professores indígenas.
Para o desenvolvimento de seus trabalhos, é importante que esta esfera administrativa
disponha de:
1- Acervo documental sobre legislação e educação indígena, diagnósticos, relatos históricos e
levantamentos estatísticos do contexto estadual e ou municipal, referentes às escolas indígenas;
2- Equipe de formadores qualificados, constando de antropólogos, lingüistas, pedagogos e
professores especialistas nas áreas de conhecimento, requerida ainda formação de docentes para
o ensino fundamental e ou ensino médio.
O referido programa deverá contemplar:
- a proposição e definições de políticas de desenvolvimento da educação escolar indígena para
o Estado ou Município.
- metas para um programa específico sobre educação escolar indígena;
- levantamento das condições materiais e diagnóstico da situação educativa nos diversos
contextos indígenas, providenciando o respectivo cumprimento;
- elaboração e planejamento para a implementação da política educacional vigente;
- organização, acompanhamento e avaliação da formação inicial e continuada dos professores
índios;
- avaliação e apresentação de relatório anual à Secretaria de Educação do trabalho desenvolvido
com as Escolas Indígenas.
Além da estrutura administrativo-pedagógica é de fundamental importância para que os
sistemas Estaduais e /ou Municipais de Ensino elaborem suas regulamentações e programas
para a educação escolar indígena com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais editadas pelo
Conselho Nacional de Educação.
É imprescindível para o bom funcionamento do programa de educação escolar indígena,
o estabelecimento de convênios e parcerias com instituições que possam contribuir para o seu
desenvolvimento, notadamente universidades locais e organizações indígenas e de apoio aos índios.
É importante ressaltar que a dotação orçamentária que garanta os recursos financeiros
geradores para a educação escolar indígena, compete tanto à União quanto aos Estados e aos
Municípios, neste último caso, quanto couber.
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No particular dos recursos orçamentários da Educação, é vital que se frise que o atendimento
financeiro, principalmente, para o Ensino Fundamental da Escola Indígena seja pleno e jamais
sofra qualquer forma de discriminação. Por certo essa é uma dívida da Nação Brasileira; é um
resgate imprescindível e inquestionável.
V – Conclusão
Grande parcela da dívida sócio-cultural e ambiental contraída pelo predatório processo
colonizador, ao longo de cinco séculos de dominação sobre os povos indígenas, já não pode
ser resgatada. O que nos compete fazer, no atual contexto, com respaldo legal e pela via da
educação escolar indígena, é buscar reverter o ritmo do processo de negação das diferenças
étnicas, da descaracterização sócio-cultural, da destituição territorial, da degradação ambiental e
da despopulação dos povos indígenas, que ainda vivem no território brasileiro.
Estamos cientes de que a reversão do processo predatório não é suficiente, é preciso garantir
que as diversas sociedades indígenas tenham autonomia para traçar seus próprios destinos e poder
para defender seus direitos perante à sociedade nacional , na condição de cidadãos brasileiros.
Ao regulamentar dispositivos constantes na LDB, e respondendo a consulta encaminhada pelo
MEC, o CNE acredita que contribui para o avanço em direção à criação e ao desenvolvimento
da categoria Escola Indígena na recuperação das memórias históricas, étnicas, lingüísticas, e
científicas, próprias dessas comunidades e, ao mesmo tempo, objetivando o acesso com sucesso à
interculturalidade, ao bilingüismo e ao conhecimento universal com qualidade social.
É necessário que ações concretas para o fortalecimento da Educação escolar indígena sejam
realizadas nos diferentes sistemas de ensino do país, de forma articulada, coordenada e com
continuidade, de forma que possam contribuir para a inversão do processo de degradação, que
põe em risco a sobrevivência das culturas indígenas, e, desta forma , promover o desenvolvimento
auto-sustentável e de progresso permanente, sem a perda da identidade étnica e da cidadania
brasileira em sua plenitude.
Os princípios contidos nas leis dão abertura para a construção de uma nova escola, que
respeite o desejo dos povos indígenas por uma educação que valorize suas práticas culturais e
lhes dê acesso a conhecimentos e práticas de outros grupos e sociedades. O Conselho Nacional
de Educação entende que uma normatização excessiva ou muito detalhada pode, ao invés de
abrir caminhos, inibir o surgimento de novas e importantes práticas pedagógicas e falhar no
atendimento a demandas particulares colocadas por esses povos. A proposta da escola indígena
diferenciada representa, sem dúvida alguma, uma grande novidade no sistema educacional do
país, exigindo das instituições e órgãos responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções
e mecanismos, tanto para que estas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua
inclusão no sistema, quanto respeitadas por suas particularidades.
Ao se debruçar pela primeira vez sobre esta matéria, o Conselho Nacional de Educação
espera poder colaborar para o processo de construção de escolas indígenas verdadeiramente
integradas aos projetos de futuro dos povos indígenas no Brasil, com a certeza de que se está
vivendo um novo momento na história da educação brasileira. Ao finalizar este trabalho, o CNE
coloca-se à disposição dos povos indígenas para buscar caminhos que tornem efetivos os avanços
conquistados e inscritos na atual legislação.
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VI – Equipe de Trabalho
Além do relator e dos membros da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação, participaram ativamente na elaboração deste Estudo-Parecer a Profª Ivete Campos,
Coordenadora Geral de Apoio às Escolas Indígenas, do Ministério da Educação, do Prof. Luís
Donisete Benzi Grupioni, membro do Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena do MEC,
bem como de membros da Procuradoria Geral da República, Drª. Ieda Hoppe Lamaison e Drª
Débora Duprat, indicadas por aquela Instituição.

Brasília, 14 de setembro de 1999.
Conselheiro Kuno Paulo Rhoden (Pe. S.J.)- relator

VII- Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica acompanha o voto do relator.
Sala de sessões, 14 de setembro de 1999.
Conselheiros Ulysses de Oliveira Panisset- Presidente
Francisco Aparecido Cordão- Vice-Presidente.
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Parecer CNE/CEB nº 16, aprovado em 5 de outubro de 1999
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ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico
RELATORES: Comissão Especial – Fábio Luiz Marinho Aidar (Presidente), Francisco Aparecido Cordão
(Relator) e Guiomar Namo de Mello
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I Histórico
Desde o encaminhamento dos avisos ministeriais de n.º 382 e 383, em 15 de outubro de 1998,
foram doze meses de trabalho da Comissão Especial instituída pela Câmara de Educação Básica, do
Conselho Nacional de Educação, para definir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional de Nível Técnico. A Comissão foi instalada formalmente em 23/10/98, quando também
foi organizado plano de trabalho específico para a definição das Diretrizes Curriculares Nacionais.
Em cumprimento do mandato conferido pela Câmara de Educação Básica, a Comissão Especial realizou mais de uma dezena de reuniões com especialistas da área da educação profissional,
com educadores e pesquisadores, representantes de trabalhadores e de empregadores, de universidades e de organizações do magistério.
Além dessas reuniões, onde foram coletados importantes subsídios, houve participação de
membros da Comissão Especial em três reuniões do Fórum de Conselhos Estaduais de Educação, em novembro de 1998 ( Belém do Pará), em junho de 1999 ( Brasília) e em setembro de
1999 (Foz do Iguaçu). O Relator do parecer participou, ainda, de debates com os secretários estaduais de educação em reunião do CONSED – Conselho de Secretários Estaduais de Educação
- realizada em Natal, em junho do corrente ano. Debates específicos foram realizados, também,
em Conselhos Estaduais de Educação e em eventos organizados por Secretarias Estaduais de
Educação em Fortaleza, Salvador, Foz do Iguaçu, São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro.
Merecem destaque especial as três audiências públicas realizadas pela Câmara de Educação
Básica: em Recife (19/04/99), especialmente para representantes das regiões Norte e Nordeste;
em São Paulo (17/05/99), especialmente para representantes da regiões Sul, Sudeste e Centro
Oeste; e a audiência pública nacional de Brasília (08/06/99), onde todos os interessados tiveram a oportunidade de encaminhar suas críticas, sugestões e recomendações.
Todas as contribuições foram atentamente analisadas pela Comissão Especial e devidamente
consideradas na redação ,final do Parecer e da minuta de Resolução.
Deve ser destacada, também, reunião ocorrida em São Paulo, com a relevante participação
da SEMTEC – Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação –, nos
dias 12 e 13 de maio do corrente, onde mais de setenta especialistas das várias áreas profissionais
trabalharam com afinco na identificação e na caracterização das áreas profissionais e respectivas
competências profissionais gerais para o nível técnico.
As vinte áreas profissionais constantes de quadros anexos à minuta de resolução representam
o consenso obtido com a participação de especialistas das várias áreas, tanto da universidade,
quanto de escolas técnicas e do mercado de trabalho.
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Merece destaque especial, ainda, uma pesquisa de validação do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, encaminhada para 167 escolas de
todo o País, buscando-se garantir uma representatividade mínima de duas escolas por Unidade
da Federação e de duas escolas por área profissional. A pesquisa constou de um exercício-tarefa
(construção de um plano de curso de técnico de nível médio em área previamente especificada)
e de questionário complementar para identificação da clareza dos documentos trabalhados e de
críticas, sugestões e recomendações. As respostas a esse questionário acabaram se configurando
como excelente subsídio ao trabalho da Comissão Especial.
Além dessas providências, o relator da matéria participou de reuniões em escolas, conselhos
de fiscalização do exercício profissional, associações de profissionais, sindicatos e debates com
especialistas da área e com técnicos e docentes de educação profissional. Participou, também, do
ciclo de teleconferências promovido pelo MEC – Ministério da Educação – sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Profissional, bem como de programas especiais na TV
Educativa e na TV SENAC, os quais deram ampla divulgação às Diretrizes Curriculares Nacionais em elaboração.
A simples enumeração das providências adotadas retratam o caráter participativo e democrático de elaboração das diretrizes. Os documentos em questão foram amplamente debatidos na
Câmara de Educação Básica do colegiado, com efetiva participação de representantes e do próprio Secretário de Educação Média e Tecnológica do MEC. O resultado final integra o Parecer
e a Resolução que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional
de Nível Técnico.
II Parecer
1. Introdução
A proposta do Ministério da Educação de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional de Nível Técnico, encaminhada a este Conselho Nacional de Educação
(CNE) pelos Avisos Ministeriais n.ºs 382 e 383, de 15 de outubro de 1998 e n.º 16, de 21 de
janeiro de 1999, cumpre o que estabelece a legislação em vigor, especialmente o que dispõe o
inciso I, do artigo 6.º, do Decreto Federal n.º 2.208/97, oferecendo subsídios para este Colegiado deliberar sobre a matéria, de acordo com a competência que lhe é atribuída pela Lei
Federal n.º 9.131/95, artigo 9.º , § 1º, alínea “c”.
Cabe, portanto, analisar e apreciar esses documentos na elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Estas diretrizes dizem respeito
somente ao nível técnico da educação profissional, uma vez que o Decreto n.º 2.208/97 não
dispõe sobre diretrizes para o nível básico, que é uma modalidade de educação não formal e
não está sujeito a regulamentação curricular. O nível tecnológico está sujeito a regulamentação
própria da educação superior.
Neste Parecer, duas indicações do Aviso Ministerial nº 382/98 são consideradas premissas
básicas: as diretrizes devem possibilitar a definição de metodologias de elaboração de currículos
a partir de competências profissionais gerais do técnico por área; e cada instituição deve poder
construir seu currículo pleno de modo a considerar as peculiaridades do desenvolvimento tecnológico com flexibilidade e a atender às demandas do cidadão, do mercado de trabalho e da
sociedade.
Nessa construção, a escola deve conciliar as demandas identificadas, sua vocação institucional e sua capacidade de vocação institucional e sua capacidade de atendimento. Além disso, as
diretrizes não devem se esgotar em si mesmas, mas conduzir ao contínuo aprimoramento do
processo da formação de técnicos de nível médio, assegurando sempre a construção de currículos
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que, atendendo a princípios norteadores, propiciem a inserção e a reinserção profissional desses
técnicos no mercado de trabalho atual e futuro.
O estabelecimento de diretrizes curriculares nacionais tem se constituído numa prioridade
deste Colegiado, em especial desta Câmara de Educação Básica (CEB), desde a aprovação da
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Já foram fixadas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a formação de
professores na modalidade normal em nível médio.
Em relação à educação profissional, a CEB pronunciou-se sobre o assunto primeiramente pelo
Parecer CNE/CEB n.º 5, de 7 de maio de 1997, e, posteriormente, pelo Parecer CNE/CEB n.º
17, de 3 de dezembro de 1997, que estabeleceu diretrizes operacionais para a educação profissional
e orientou os sistemas de ensino e as escolas sobre a questão curricular dos cursos técnicos.
Na definição das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico
há que se enfatizar o que dispõe a LDB em seus artigos 39 a 42, quando concebe “a educação
profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”,
conduzindo “ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”, a ser “desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada,” na perspectiva do exercício pleno da cidadania.
Considerando, portanto, essa concepção de educação profissional consagrada pela LDB e,
em sintonia com as diretrizes curriculares nacionais já definidas por este Colegiado para a educação básica, as presentes diretrizes caracterizam-se como um conjunto articulado de princípios,
critérios, definição de competências profissionais gerais do técnico por área profissional e procedimentos a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas escolas na organização e no
planejamento da educação profissional de nível técnico.
2. Educação e trabalho
A educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente colocada na pauta da sociedade
brasileira como universal. O não entendimento da abrangência da educação profissional na ótica
do direito à educação e ao trabalho, associando-a unicamente à “formação de mão–de-obra”,
tem reproduzido o dualismo existente na sociedade brasileira entre as “elites condutoras” e a
maioria da população, levando, inclusive, a se considerar o ensino normal e a educação superior
como não tendo nenhuma relação com educação profissional.
A formação profissional, desde as suas origens, sempre foi reservada às classes menos favorecidas, estabelecendo-se uma nítida distinção entre aqueles que detinham o saber (ensino secundário, normal e superior) e os que executavam tarefas manuais (ensino profissional). Ao trabalho,
freqüentemente associado ao esforço manual e físico, acabou se agregando ainda a idéia de
sofrimento. Aliás, etimologicamente o termo trabalho tem sua origem associada ao “tripalium”,
instrumento usado para tortura. A concepção do trabalho associado a esforço físico e sofrimento
inspira-se, ainda, na idéia mítica do “paraíso perdido”.
Por exemplo, no Brasil, a escravidão, que perdurou por mais de três séculos, reforçou essa
distinção e deixou marcas profundas e preconceituosas com relação à categoria social de quem
executava trabalho manual.
Independentemente da boa qualidade do produto e da sua importância na cadeia produtiva,
esses trabalhadores sempre foram relegados a uma condição social inferior. A herança colonial
escravista influenciou preconceituosamente as relações sociais e a visão da sociedade sobre a
educação e a formação profissional. O desenvolvimento intelectual, proporcionado pela educação escolar acadêmica, era visto como desnecessário para a maior parcela da população e para a
formação de “mão-de-obra”. Não se reconhecia vínculo entre educação escolar e trabalho, pois
a atividade econômica predominante não requeria educação formal ou profissional.
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O saber, transmitido de forma sistemática através da escola, e sua universalização, só foi incorporado aos direitos sociais dos cidadãos bem recentemente, já no século XX, quando se passou a
considerar como condições básicas para o exercício da cidadania a educação, a saúde, o bem-estar
econômico e a profissionalização.
Até meados da década de setenta, deste século, a formação profissional limitava-se ao treinamento para a produção em série e padronizada, com a incorporação maciça de operários
semi-qualificados, adaptados aos postos de trabalho, desempenhando tarefas simples, rotineiras e
previamente especificadas e delimitadas. Apenas uma minoria de trabalhadores precisava contar
com competências em níveis de maior complexibilidade, em virtude da rígida separação entre o
planejamento e a execução. Havia pouca margem de autonomia para o trabalhador, uma vez que
o monopólio do conhecimento técnico e organizacional cabia, quase sempre, apenas aos níveis
gerenciais. A baixa escolaridade da massa trabalhadora não era considerada entrave significativo
à expansão econômica.
A partir da década de 80, as novas formas de organização e de gestão modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu com
o desenvolvimento e emprego de tecnologias complexas agregadas à produção e à prestação de
serviços e pela crescente internacionalização das relações econômicas. Em conseqüência, passouse a requerer sólida base de educação geral para todos os trabalhadores; educação profissional
básica aos não qualificados; qualificação profissional de técnicos; e educação continuada, para
atualização, aperfeiçoamento, especialização e requalificação de trabalhadores.
Nas décadas de 70 e 80 multiplicaram-se estudos referentes aos impactos das novas tecnologias, que revelaram a exigência de profissionais mais polivalentes, capazes de interagir em situações novas e em constante mutação.
Como resposta a este desafio, escolas e instituições de educação profissional buscaram diversificar programas e cursos profissionais, atendendo novas áreas e elevando os níveis de qualidade
da oferta.
As empresas passaram a exigir trabalhadores cada vez mais qualificados. À destreza manual se
agregam novas competências relacionadas com a inovação, a criatividade, o trabalho em equipe e
a autonomia na tomada de decisões, mediadas por novas tecnologias da informação. A estrutura
rígida de ocupações altera-se. Equipamentos e instalações complexas requerem trabalhadores
com níveis de educação e qualificação cada vez mais elevados. As mudanças aceleradas no sistema
produtivo passam a exigir uma permanente atualização das qualificações e habilitações existentes
e a identificação de novos perfis profissionais.
Não se concebe, atualmente, a educação profissional como simples instrumento de política
assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho, mas sim, como importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade.
Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação profissional baseado apenas na
preparação para execução de um determinado conjunto de tarefas. A educação profissional requer, além do domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do processo
produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões.
3. Trajetória histórica da educação profissional no Brasil
Os primórdios da formação profissional no Brasil registram apenas decisões circunstanciais
especialmente destinadas a “amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte”, assumindo um
caráter assistencialista que tem marcado toda sua história.
A primeira notícia de um esforço governamental em direção à profissionalização data de 1809,
quando um Decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criou o “Colégio das Fábricas”, logo
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após a suspensão da proibição de funcionamento de indústrias manufatureiras em terras brasileiras. Posteriormente, em 1816, era proposta a criação de uma “Escola de Belas Artes”, com o
propósito de articular o ensino das ciências e do desenho para os ofícios mecânicos. Bem depois,
em 1861, foi organizado, por Decreto Real, o “Instituto Comercial do Rio de Janeiro”, cujos
diplomados tinham preferência no preenchimento de cargos públicos das Secretarias de Estado.
A partir da década de 40 do século XIX foram construídas dez “Casas de Educandos e Artífices” em capitais de província, sendo a primeira delas em Belém do Pará, para atender prioritariamente os menores abandonados, objetivando “a diminuição da criminalidade e da vagabundagem”. Posteriormente, Decreto Imperial de 1854 criava estabelecimentos especiais para menores abandonados, os chamados “Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos”, onde os mesmos
aprendiam as primeiras letras e eram, a seguir, encaminhados às oficinas públicas e particulares,
mediante contratos fiscalizados pelo Juizado de Órfãos.
Na segunda metade do século passado foram criadas, ainda, várias sociedades civis destinadas
a “amparar crianças órfãs e abandonadas”, oferecendo-lhes instrução teórica e prática, e iniciando-as no ensino industrial. As mais importantes delas foram os “Liceus de Artes e Ofícios”,
dentre os quais os do Rio de Janeiro (1858), Salvador (1872), Recife (1880), São Paulo (1882),
Maceió (1884) e Ouro Preto (1886).
No início do século XX o ensino profissional continuou mantendo, basicamente, o mesmo
traço assistencial do período anterior, isto é, o de um ensino voltado para os menos favorecidos
socialmente, para os “órfãos e desvalidos da sorte”. A novidade será o início de um esforço
público de organização da formação profissional, migrando da preocupação principal com o
atendimento de menores abandonados para uma outra, considerada igualmente relevante, a de
preparar operários para o exercício profissional.
Em 1906, o ensino profissional passou a ser atribuição do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Consolidou-se, então, uma política de incentivo ao desenvolvimento do ensino
industrial, comercial e agrícola. Quanto ao ensino comercial, foram instaladas escolas comerciais
em São Paulo, como a “Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado”, e escolas comerciais
públicas no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, entre outras.
Nilo Peçanha, em 1910, instalou dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices” destinadas “aos
pobres e humildes”, distribuídas em várias Unidades da Federação. Eram escolas similares aos
Liceus de Artes e Ofícios, voltadas basicamente para o ensino industrial, mas custeadas pelo próprio Estado. No mesmo ano foi reorganizado, também, o ensino agrícola no País, objetivando
formar “chefes de cultura, administradores e capatazes”.
Nessa mesma década foram instaladas várias escolas-oficina destinadas à formação profissional
de ferroviários. Essas escolas desempenharam importante papel na história da educação profissional brasileira, ao se tornarem os embriões da organização do ensino profissional técnico na
década seguinte.
Na década de 20 a Câmara dos Deputados promoveu uma série de debates sobre a expansão
do ensino profissional, propondo a sua extensão a todos, pobres e ricos, e não apenas aos “desafortunados”. Foi criada, então, uma comissão especial, denominada “Serviço de Remodelagem
do Ensino Profissional Técnico”, que teve o seu trabalho concluído na década de 30, à época da
criação dos Ministérios da Educação e Saúde Pública e do Trabalho, Indústria e Comércio.
Ainda na década de 20, um grupo de educadores brasileiros imbuídos de idéias inovadoras
em matéria de educação criava, em 1924, na cidade do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de
Educação (ABE), que acabou se tornando importante pólo irradiador do movimento renovador
da educação brasileira, principalmente através das Conferências Nacionais de Educação, realizadas
a partir de 1927. Em 1931 foi criado o Conselho Nacional de Educação e, nesse mesmo ano, também foi efetivada uma reforma educacional, conhecida pelo nome do Ministro Francisco Campos
e que prevaleceu até 1942, ano em que começou a ser aprovado o conjunto das chamadas “Leis
Orgânicas do Ensino”, mais conhecidas como Reforma Capanema.
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Destaque-se da reforma Francisco Campos os Decretos Federais n.ºs 19.890/31 e 21.241/32,
que regulamentaram a organização do ensino secundário, bem como o Decreto Federal n.º
20.158/31, que organizou o ensino profissional comercial e regulamentou a profissão de contador. A importância deste último deve-se ao fato de ser o primeiro instrumento legal a estruturar
cursos já incluindo a idéia de itinerários de profissionalização.
Em 1932 foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, buscando diagnosticar e
sugerir rumos às políticas públicas em matéria de educação. Preconizava a organização de uma
escola democrática, que proporcionasse as mesmas oportunidades para todos e que, sobre a base
de uma cultura geral comum, de forma flexível, possibilitasse especializações “para as atividades
de preferência intelectual (humanidades e ciências) ou de preponderância manual e mecânica
(cursos de caráter técnico).” Estas foram assim agrupadas: a) extração de matérias primas (agricultura, minas e pesca); b) elaboração de matérias primas (indústria); c) distribuição de produtos
elaborados (transportes e comércio). Nesse mesmo ano, realizou-se a “V Conferência Nacional de Educação”, cujos resultados refletiram na Assembléia Nacional Constituinte de 1933.
A Constituição de 1934 inaugurou objetivamente uma nova política nacional de educação, ao
estabelecer como competências da União “traçar Diretrizes da Educação Nacional” e “fixar o
Plano Nacional de Educação”.
Com a Constituição outorgada de 1937 muito do que fora definido em matéria de educação
em 1934 foi abandonado. Entretanto, pela primeira vez, uma Constituição tratou das “escolas
vocacionais e pré-vocacionais”, como um “dever do Estado” para com as “classes menos favorecidas” (Art. 129). Essa obrigação do Estado deveria ser cumprida com “a colaboração das
indústrias e dos sindicatos econômicos”, as chamadas “classes produtoras”, que deveriam “criar,
na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de
seus associados”. Esta era uma demanda do processo de industrialização desencadeado na década
de 30, que estava a exigir maiores e crescentes contingentes de profissionais especializados, tanto
para a indústria quanto para os setores de comércio e serviços.
Em decorrência, a partir de 1942, são baixadas, por Decretos-Lei, as conhecidas “Leis Orgânicas da Educação Nacional”:
• 1942 – Leis Orgânicas do Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 4.244/42) e do Ensino
Industrial (Decreto-Lei n.º4.073/42);
• 1943 – Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei n.º 6.141/43);
• 1946 – Leis Orgânicas do Ensino Primário (Decreto-Lei n.º 8.529/46), do Ensino Normal (Decreto-Lei n.º 8.530/46) e do Ensino Agrícola (Decreto-Lei n.º 9.613/46).
A determinação constitucional relativa ao ensino vocacional e pré-vocacional como dever do
Estado, a ser cumprido com a colaboração das empresas e dos sindicatos econômicos, possibilitou a definição das referidas Leis Orgânicas do Ensino Profissional e propiciou, ainda, a criação
de entidades especializadas como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
em 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), em 1946, bem como a
transformação das antigas escolas de aprendizes artífices em escolas técnicas federais. Ainda em
1942, o Governo Vargas, por um Decreto-Lei, estabeleceu o conceito de menor aprendiz para os
efeitos da legislação trabalhista e, por outro Decreto-Lei, dispôs sobre a “Organização da Rede
Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial”. Com essas providências, o ensino profissional se consolidou no Brasil, embora ainda continuasse a ser preconceituosamente considerado
como uma educação de segunda categoria.
No conjunto das Leis Orgânicas da Educação Nacional, o objetivo do ensino secundário e
normal era o de "formar as elites condutoras do país” e o objetivo do ensino profissional era o
de oferecer “formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da sorte e aos menos
afortunados, aqueles que necessitam ingressar precocemente na força de trabalho.” A herança
dualista não só perdurava como era explicitada.
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No início da República, o ensino secundário, o normal e o superior, eram competência do
Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores e o ensino profissional, por sua vez, era afeto ao
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. A junção dos dois ramos de ensino, a partir da
década de 30, no âmbito do mesmo Ministério da Educação e Saúde Pública foi apenas formal,
não ensejando, ainda, a necessária e desejável "circulação de estudos" entre o acadêmico e o profissional. O objetivo primordial daquele era propriamente educacional, e deste, primordialmente
assistencial, embora já se percebesse a importância da formação profissional dos trabalhadores
para ocupar os novos postos de trabalho que estavam sendo criados, com os crescentes processos
de industrialização e de urbanização.
Apenas na década de 50 é que se passou a permitir a equivalência entre os estudos acadêmicos e profissionalizantes, quebrando em parte a rigidez entre os dois ramos de ensino e entre os
vários campos do próprio ensino profissional.
A Lei Federal n.º 1.076/50 permitia que concluintes de cursos profissionais pudessem continuar estudos acadêmicos nos níveis superiores, desde que prestassem exames das disciplinas
não estudadas naqueles cursos e provassem “possuir o nível de conhecimento indispensável à
realização dos aludidos estudos”. A Lei Federal n.º 1.821/53 dispunha sobre as regras para a
aplicação desse regime de equivalência entre os diversos cursos de grau médio. Essa Lei só foi
regulamentada no final do mesmo ano, pelo Decreto n.º 34.330/53, produzindo seus efeitos
somente a partir do ano de 1954.
A plena equivalência entre todos os cursos do mesmo nível, sem necessidade de exames e
provas de conhecimentos, só veio a ocorrer a partir de 1961, com a promulgação da Lei Federal
n.º 4.024/61, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, classificada por Anísio
Teixeira como “meia vitória, mas vitória”.
Essa primeira LDB equiparou o ensino profissional, do ponto de vista da equivalência e da
continuidade de estudos, para todos os efeitos, ao ensino acadêmico, sepultando, pelo menos do
ponto de vista formal, a velha dualidade entre ensino para “elites condutoras do país” e ensino
para “desvalidos da sorte”. Todos os ramos e modalidades de ensino passaram a ser equivalentes,
para fins de continuidade de estudos em níveis subseqüentes.
Na década de sessenta, estimulados pelo disposto no artigo 100 da Lei Federal n.º 4.024/61,
uma série de experimentos educacionais, orientados para a profissionalização de jovens, foi implantada no território nacional, tais como o GOT (Ginásios Orientados para o Trabalho) e o
PREMEN (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino).
A Lei Federal n.º 5.692/71, que reformulou a Lei Federal n.º 4.024/61 no tocante ao então
ensino de primeiro e de segundo graus, também representa um capítulo marcante na história da
educação profissional, ao generalizar a profissionalização no ensino médio, então denominado
segundo grau. Grande parte do quadro atual da educação profissional pode ser explicada pelos
efeitos dessa Lei. Desse quadro não podem ser ignoradas as centenas e centenas de cursos ou
classes profissionalizantes sem investimentos apropriados e perdidos dentro de um segundo grau
supostamente único. Dentre seus efeitos vale destacar: a introdução generalizada do ensino profissional no segundo grau se fez sem a preocupação de se preservar a carga horária destinada à
formação de base; o desmantelamento, em grande parte, das redes públicas de ensino técnico então existentes, assim como a descaracterização das redes do ensino secundário e normal mantidas
por estados e municípios; a criação de uma falsa imagem da formação profissional como solução
para os problemas de emprego, possibilitando a criação de muitos cursos mais por imposição
legal e motivação político-eleitoral que por demandas reais da sociedade.
A educação profissional deixou de ser limitada às instituições especializadas. A responsabilidade da oferta ficou difusa e recaiu também sobre os sistemas de ensino público estaduais, os
quais estavam às voltas com a deterioração acelerada que o crescimento quantitativo do primeiro
grau impunha às condições de funcionamento das escolas. Isto não interferiu diretamente na
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qualidade da educação profissional das instituições especializadas, mas interferiu nos sistemas
públicos de ensino, que não receberam o necessário apoio para oferecer um ensino profissional
de qualidade compatível com as exigências de desenvolvimento do país.
Esses efeitos foram atenuados pela modificação trazida pela Lei Federal n.º 7.044/82, de
conseqüências ambíguas, que tornou facultativa a profissionalização no ensino de segundo grau.
Se, por um lado, tornou esse nível de ensino livre das amarras da profissionalização, por outro,
praticamente restringiu a formação profissional às instituições especializadas. Muito rapidamente
as escolas de segundo grau reverteram suas “grades curriculares” e passaram a oferecer apenas o
ensino acadêmico, às vezes, acompanhado de um arremedo de profissionalização.
Enfim, a Lei Federal n.º 5.692/71, conquanto modificada pela de n.º 7.044/82, gerou
falsas expectativas relacionadas com a educação profissional ao se difundirem, caoticamente, habilitações profissionais dentro de um ensino de segundo grau sem identidade própria, mantido
clandestinamente na estrutura de um primeiro grau agigantado.
A Lei Federal n.º 9.394/96, atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- configura a identidade do ensino médio como uma etapa de consolidação da educação básica,
de aprimoramento do educando como pessoa humana, de aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental para continuar aprendendo e de preparação básica para o trabalho e a cidadania. A LDB dispõe, ainda, que "a educação profissional, integrada às diferentes
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. Essa concepção representa a superação dos enfoques
assistencialista e economicista da educação profissional, bem como do preconceito social que a
desvalorizava.
Após o ensino médio, a rigor, tudo é educação profissional. Nesse contexto, tanto o ensino
técnico e tecnológico quanto os cursos seqüenciais por campo de saber e os demais cursos de
graduação devem ser considerados como cursos de educação profissional. A diferença fica por
conta do nível de exigência das competências e da qualificação dos egressos, da densidade do
currículo e respectiva carga horária.
4 Educação profissional na LDB
Tanto a Constituição Federal quanto a nova LDB situam a educação profissional na confluência dos direitos do cidadão à educação e ao trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo 227,
destaca o dever da família, da sociedade e do Estado em “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”.
O parágrafo único do artigo 39 da LDB define que “o aluno matriculado ou egresso do ensino
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, contará com a possibilidade
de acesso à educação profissional”.
A composição dos níveis escolares, nos termos do artigo 21 da LDB, não deixa margem para
diferentes interpretações: são dois os níveis de educação escolar no Brasil – a educação básica e a
educação superior. Essa educação, de acordo com o § 1.º do artigo 1.º da Lei, “deverá vincularse ao mundo do trabalho e à prática social”.
A educação básica, nos termos do artigo 22, “tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o desenvolvimento da cidadania e fornecerlhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, tanto no nível superior quanto
na educação profissional e em termos de educação permanente. A educação básica tem como sua
etapa final e de consolidação o ensino médio, que objetiva a “preparação básica para o trabalho
e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”.
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A educação profissional, na LDB, não substitui a educação básica e nem com ela concorre. A
valorização de uma não representa a negação da importância da outra. A melhoria da qualidade
da educação profissional pressupõe uma educação básica de qualidade e constitui condição indispensável para o êxito num mundo pautado pela competição, inovação tecnológica e crescentes
exigências de qualidade, produtividade e conhecimento.
A busca de um padrão de qualidade, desejável e necessário para qualquer nível ou modalidade
de educação, deve ser associada à da eqüidade, como uma das metas da educação nacional. A
integração entre qualidade e eqüidade será a via superadora dos dualismos ainda presentes na
educação e na sociedade.
A preparação para profissões técnicas, de acordo com o § 2.º do artigo 36 da LDB, poderá
ocorrer, no nível do ensino médio, após “atendida a formação geral do educando”, onde o mesmo se aprimora como pessoa humana, desenvolve autonomia intelectual e pensamento crítico,
bem como compreende os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos,
dando nova dimensão à educação profissional, como direito do cidadão ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida social e produtiva.
A prioridade educacional do Brasil, para os próximos anos, é a consolidação da universalização
do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, na idade própria e, progressivamente, a universalização da educação infantil, gratuita, e de responsabilidade prioritária dos municípios, e do ensino
médio, como progressivamente obrigatório, gratuito e de responsabilidade primeira dos Estados. É
essencial que se concentrem esforços na instauração de um processo de contínua melhoria da qualidade da educação básica, o que significa, sobretudo, preparar crianças e jovens para um mundo
regido, fundamentalmente, pelo conhecimento e pela mudança rápida e constante. Importa, portanto, capacitar os cidadãos para uma aprendizagem autônoma e contínua, tanto no que se refere
às competências essenciais, comuns e gerais, quanto no tocante às competências profissionais.
O momento, portanto, é o de se investir prioritariamente na educação básica e, ao mesmo
tempo, diversificar e ampliar a oferta de educação profissional. A LDB e o Decreto Federal n.º
2.208/97 possibilitam o atendimento dessas demandas.
A LDB reservou um espaço privilegiado para a educação profissional. Ela ocupa um capítulo específico dentro do título amplo que trata dos níveis e modalidades de educação e ensino,
sendo considerada como um fator estratégico de competitividade e desenvolvimento humano
na nova ordem econômica mundial. Além disso, a educação profissional articula-se, de forma
inovadora, à educação básica. Passa a ter um estatuto moderno e atual, tanto no que se refere à
sua importância para o desenvolvimento econômico e social, quanto na sua relação com os níveis
da educação escolar.
O Decreto Federal n.º 2.208/97 estabelece uma organização curricular para a educação
profissional de nível técnico de forma independente e articulada ao ensino médio, associando a
formação técnica a uma sólida educação básica e apontando para a necessidade de definição clara
de diretrizes curriculares, com o objetivo de adequá-las às tendências do mundo do trabalho.
A independência entre o ensino médio e o ensino técnico, como já registrou o Parecer CNE/
CEB n.º 17/97, é vantajosa tanto para o aluno, que terá mais flexibilidade na escolha de seu
itinerário de educação profissional, não ficando preso à rigidez de uma habilitação profissional
vinculada a um ensino médio de três ou quatro anos, quanto para as instituições de ensino técnico que podem, permanentemente, com maior versatilidade, rever e atualizar os seus currículos.
O cidadão que busca uma oportunidade de se qualificar por meio de um curso técnico está,
na realidade, em busca do conhecimento para a vida produtiva. Esse conhecimento deve se alicerçar em sólida educação básica que prepare o cidadão para o trabalho com competências mais
abrangentes e mais adequadas às demandas de um mercado em constante mutação.
As características atuais do setor produtivo tornam cada vez mais tênues as fronteiras entre as
práticas profissionais. Um técnico precisa ter competências para transitar com maior desenvoltu-
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ra e atender as várias demandas de uma área profissional, não se restringindo a uma habilitação
vinculada especificamente a um posto de trabalho. Dessa forma, as habilitações profissionais,
atualmente pulverizadas, deverão ser reorganizadas por áreas profissionais.
A possibilidade de adoção de módulos na educação profissional de nível técnico, bem como a
certificação de competências, representam importantes inovações trazidas pelo Dec reto Federal
n.º 2.208/97.
A modularização dos cursos deverá proporcionar maior flexibilidade às instituições de educação profissional e contribuir para a ampliação e agilização do atendimento das necessidades dos
trabalhadores, das empresas e da sociedade.
Cursos, programas e currículos poderão ser permanentemente estruturados, renovados e atualizados, segundo as emergentes e mutáveis demandas do mundo do trabalho. Possibilitarão o
atendimento das necessidades dos trabalhadores na construção de seus itinerários individuais,
que os conduzam a níveis mais elevados de competência para o trabalho.
Quanto à certificação de competências, todos os cidadãos poderão, de acordo com o artigo
41 da LDB, ter seus conhecimentos adquiridos “na educação profissional, inclusive no trabalho”,
avaliados, reconhecidos e certificados para fins de prosseguimento e de conclusão de estudos.
A LDB, considerando que a educação profissional deve se constituir num direito de cidadania, preconiza a ampliação do atendimento, ao prescrever, para tanto, em seu artigo 42, que
“as escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais,
abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade”.
Finalmente, é essencial estabelecer, em norma regulamentadora, processo permanente para
atualizar a organização da educação profissional de nível técnico que conte com a participação
de educadores, empregadores e trabalhadores.
5. Educação profissional de nível técnico
O exercício profissional de atividades de nível técnico vem sofrendo grande mutação. Ao técnico formado com base nas diretrizes curriculares apoiadas no Parecer CFE n.º 45/72 era exigida,
predominantemente, formação específica. Em geral, um técnico não precisaria transitar por outra
atividade ou setor diverso do de sua formação, mesmo que pertencesse à mesma área profissional.
O mundo do trabalho está se alterando contínua e profundamente, pressupondo a superação das
qualificações restritas às exigências de postos delimitados, o que determina a emergência de um
novo modelo de educação profissional centrado em competências por área. Torna-se cada vez
mais essencial que o técnico tenha um perfil de qualificação que lhe permita construir itinerários
profissionais, com mobilidade, ao longo de sua vida produtiva. Um competente desempenho profissional exige domínio do seu “ofício” associado à sensibilidade e à prontidão para mudanças e
uma disposição para aprender e contribuir para o seu aperfeiçoamento. As Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, portanto, estão centradas no conceito de
competências por área. Do técnico será exigida tanto uma escolaridade básica sólida, quanto uma
educação profissional mais ampla e polivalente. A revolução tecnológica e o processo de reorganização do trabalho demandam uma completa revisão dos currículos, tanto da educação básica quanto da educação profissional, uma vez que é exigido dos trabalhadores, em doses crescentes, maior
capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria e espírito
empreendedor, bem como capacidade de visualização e resolução de problemas.
É preciso alterar radicalmente o panorama atual da educação profissional brasileira, superando de vez as distorções herdadas pela profissionalização universal e compulsória instituída pela
Lei Federal n.º 5.692/71 e posteriormente regulamentada pelo Parecer CFE n.º 45/72. Essa
legislação, na medida em que não se preocupou em preservar uma carga horária adequada para
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a educação geral, a ser ministrada no então segundo grau, facilitou a proliferação de classes ou
cursos profissionalizantes soltos, tanto nas redes públicas de ensino quanto nas escolas privadas.
Realizada em geral no período noturno, essa profissionalização improvisada e de má qualidade
confundiu-se, no imaginário das camadas populares, com a melhoria da empregabilidade de seus
filhos. Com isso, a oferta de curso único integrando a habilitação profissional e o segundo grau,
com carga horária reduzida, passou a ser estimulada como resposta política local às pressões da
população. Pior ainda, na falta de financiamento de que padece o ensino médio há décadas, tais
cursos profissionalizantes concentraram-se quase em sua totalidade em cursos de menor custo,
sem levar em conta as demandas sociais e de mercado, bem como as transformações tecnológicas. O então ensino de segundo grau perdeu, nesse processo, qualquer identidade que já tivera
no passado – acadêmico-propedêutica ou terminal-profissional.
O tempo dedicado à educação geral foi reduzido e o ensino profissionalizante foi introduzido
dentro da mesma carga horária antes destinada às disciplinas básicas. É de se destacar, entretanto,
que cursos técnicos de boa qualidade continuavam a ser oferecidos em instituições ou escolas especializadas em formação profissional. Tais cursos, também regulados pelo mesmo Parecer CFE
n.º 45/72 e outros posteriores, oferecendo um currículo misto, de disciplinas de educação geral
e de disciplinas profissionalizantes, conviveram com a oferta de cursos especiais de qualificação
profissional, de objetivos estritamente profissionalizantes, mais flexíveis e atentos às exigências
e demandas de trabalhadores e empresas, alguns deles já organizados com a adoção do sistema
modular nos seus cursos e programas.
Nas regiões em que a oferta de bom ensino de segundo grau preparatório para o vestibular
era escassa, as escolas técnicas tradicionais acabaram se tornando a opção pessoal de estudos propedêuticos, distorcendo a missão dessas escolas técnicas.
A separação entre educação profissional e ensino médio, bem como a rearticulação curricular
recomendada pela LDB, permitirão resolver as distorções apontadas. Em primeiro lugar, eliminando uma pseudo-integração que nem preparava para a continuidade de estudos nem para o
mercado de trabalho. Em segundo lugar, focando na educação profissional a vocação e missão
das escolas técnicas e instituições especializadas, articuladamente com escolas de nível médio
responsáveis por ministrar a formação geral, antes a cargo da então “dupla” missão das boas
escolas técnicas.
A rearticulação curricular entre o ensino médio e a educação profissional de nível técnico
orienta-se por dois eixos complementares: devolver ao ensino médio a missão e carga horária
mínima de educação geral, que inclui a preparação básica para o trabalho, e direcionar os cursos
técnicos para a formação profissional em uma sociedade em constante mutação.
Assim sendo, o ensino médio é etapa de consolidação da educação básica e, mais especificamente, de desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Objetiva a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Visa a preparação
básica para o trabalho e a cidadania do educando. Capacita para continuar aprendendo e para
adaptar-se com flexibilidade às novas condições de trabalho e às exigências de aperfeiçoamentos
posteriores.
A preparação básica para o trabalho, no ensino médio, deve incluir as competências que darão suporte para a educação profissional específica. Esta é uma das fortes razões pelas quais as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer CNE/CEB n.º15/98) insistem
na flexibilidade curricular e contextualização dos conteúdos das áreas e disciplinas – sendo a vida
produtiva um dos contextos mais importantes – para permitir às escolas ou sistemas ênfases curriculares que facilitem a articulação com o currículo específico da educação profissional de nível
técnico. Para dar apenas três exemplos: uma escola de ensino médio pode decidir, em sua proposta pedagógica, constituir as competências básicas que são obrigatórias nas áreas de ciências da
natureza, relacionadas com as ciências da vida – biologia, química orgânica etc. Com tal ênfase,
essa escola média estará avançando na preparação básica de seus alunos para o trabalho nas áreas
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da saúde ou da química, sem introduzir disciplinas estritamente profissionalizantes. Uma outra
escola média poderá decidir acentuar as áreas de linguagens e convivência social, enfatizando
mais línguas estrangeiras, história e geografia da região, artes e sociologia, avançando assim na
preparação básica de seus alunos para o trabalho nas áreas de turismo, lazer, artes ou comunicação. Outra escola média, ainda, pode incluir o desenvolvimento de projeto de estudo da gestão
pública de sua cidade, que poderá vir a ser aproveitado num curso técnico da área de gestão.
Assim, a articulação entre a educação básica e técnica deve sinalizar às escolas médias quais
as competências gerais que as escolas técnicas esperam que os alunos levem do ensino médio.
Nesse sentido, tanto a LDB, em especial no artigo 41, quanto o Decreto Federal n.º 2.208/97,
estabelecem que disciplinas de caráter profissionalizante cursadas no ensino médio podem ser
aproveitadas no currículo de habilitação profissional de técnico de nível médio. Os Pareceres
CNE/CEB n.ºs 17/97 e 15/98 reafirmam essas disposições. Com isso ficam mantidas as identidades curriculares próprias, preservando-se a necessária articulação.
A iniciativa de articulação é de responsabilidade das próprias escolas na formulação de seus
projetos pedagógicos, objetivando uma passagem fluente e ajustada da educação básica para a
educação profissional. Nas redes públicas cabe aos seus gestores estimular e criar condições para
que a articulação curricular se efetive entre as escolas.
A duração da educação profissional de nível técnico, para o aluno, dependerá: a) do perfil profissional de conclusão que se pretende e das competências exigidas, segundo projeto pedagógico
da escola; b) das competências constituídas no ensino médio; c) das competências adquiridas
por outras formas, inclusive no trabalho. Assim, a duração do curso poderá variar para diferentes
indivíduos, ainda que o plano de curso tenha uma carga horária mínima definida para cada qualificação ou habilitação, por área profissional.
6. Princípios da educação profissional
As diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico regem-se por
um conjunto de princípios que incluem o da sua articulação com o ensino médio e os comuns
com a educação básica, também orientadores da educação profissional, que são os referentes aos
valores estéticos, políticos e éticos.
Outros princípios definem sua identidade e especificidade, e se referem ao desenvolvimento
de competências para a laborabilidade, à flexibilidade, à interdisciplinaridade e à contextualização
na organização curricular, à identidade dos perfis profissionais de conclusão, à atualização permanente dos cursos e seus currículos, e à autonomia da escola em seu projeto pedagógico.
A educação profissional é, antes de tudo, educação. Por isso mesmo, rege-se pelos princípios
explicitados na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assim, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, a liberdade de aprender
e ensinar, a valorização dos profissionais da educação e os demais princípios consagrados pelo
artigo 3.º da LDB devem estar contemplados na formulação e no desenvolvimento dos projetos
pedagógicos das escolas e demais instituições de educação profissional.
6.1. Articulação da educação profissional técnica com o ensino médio
“A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular, ou por diferentes estratégias de educação continuada”. O termo articulação, empregado no artigo 40 da LDB,
indica mais que complementaridade: implica em intercomplementaridade mantendo-se a identidade de ambos; propõe uma região comum, uma comunhão de finalidades, uma ação planejada e
combinada entre o ensino médio e o ensino técnico. Nem separação, como foi a tradição da educação brasileira até os anos 70, nem conjugação redutora em cursos profissionalizantes, sucedâneos
empobrecidos da educação geral, tal qual a propiciada pela Lei Federal N.º 5.692/71.
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Quando competências básicas passam a ser cada vez mais valorizadas no âmbito do trabalho,
e quando a convivência e as práticas sociais na vida cotidiana são invadidas em escala crescente por informações e conteúdos tecnológicos, ocorre um movimento de aproximação entre as
demandas do trabalho e as da vida pessoal, cultural e social. É esse movimento que dá sentido
à articulação proposta na lei entre educação profissional e ensino médio. A articulação das duas
modalidades educacionais tem dois significados importantes. De um lado afirma a comunhão
de valores que, ao presidirem a organização de ambas, compreendem também o conteúdo valorativo das disposições e condutas a serem constituídas em seus alunos. De outro, a articulação
reforça o conjunto de competências comuns a serem ensinadas e aprendidas, tanto na educação
básica quanto na profissional.
Mas sobre essa base comum – axiológica e pedagógica – é indispensável destacar as especificidades da educação profissional e sua identidade própria. Esta se expressa também em dois
sentidos. O primeiro diz respeito ao modo como os valores que comunga com a educação básica
operam para construir uma educação profissional eficaz no desenvolvimento de aptidões para a
vida produtiva. O segundo refere-se às competências específicas a serem constituídas para a qualificação e a habilitação profissional nas diferentes áreas. A identidade da educação profissional
não prescinde, portanto, da definição de princípios próprios que devem presidir sua organização
institucional e curricular. Mas, na sua articulação com o ensino médio a educação técnica deve
buscar como expressar, na sua especificidade, os valores estéticos, políticos e éticos que ambos
comungam.
6.2. Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos Estética da sensibilidade
Antes de ter o sentido tradicional de expressão ou produto da linguagem artística, a palavra
arte diz respeito ao fazer humano, à prática social. A estética, sinônimo de sensibilidade, qualifica
o fazer humano na medida em que afirma que a prática deve ser sensível a determinados valores.
Estética da sensibilidade é, portanto, um pleonasmo que este Parecer e o Parecer CNE/CEB
15/98, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, utilizam para dar
força à expressão.
Por se referir ao fazer, é pelos valores estéticos que convém iniciar quando se trata de buscar
paradigmas axiológicos para práticas – no caso deste parecer, a prática institucional e pedagógica
da educação profissional. Embora contrarie a lógica mais comum, quando se começa pelo fazer,
reconhece-se que a prática social é o substrato concreto sobre o qual se constituem os valores
mais abstratos da política e da ética. Afirmar os valores estéticos que devem inspirar a organização pedagógica e curricular da educação profissional é afirmar aqueles valores que aqui devem
impregnar com maior força todas as situações práticas e ambientes de aprendizagem.
O primeiro deles diz respeito ao “ethos” profissional. Cada profissão tem o seu ideário, que
é o que a valoriza, imprimindo o respeito, o orgulho genuíno e a dignidade daqueles que a praticam. Nas profissões, a idéia de perfeição é absolutamente essencial. A obra malfeita não é obra
do principiante, mas sim de quem nega os valores da profissão, resultado da falta de identificação
com a profissão, da falta de “ethos” profissional. A estética da sensibilidade está portanto diretamente relacionada com os conceitos de qualidade e respeito ao cliente.
Esta dimensão de respeito pelo cliente exige o desenvolvimento de uma cultura do trabalho
centrada no gosto pelo trabalho bem feito e acabado, quer na prestação de serviços, quer na
produção de bens ou de conhecimentos, não transigindo com o trabalho mal feito e inacabado.
A incorporação desse princípio se insere em um contexto mais amplo que é o do respeito pelo
outro e que contribui para a expansão da sensibilidade, imprescindível ao desenvolvimento pleno
da cidadania.
A sensibilidade neste caso será cada vez mais importante porque num mundo de mutações
tecnológicas aceleradas o conceito e os padrões pelos quais se aquilata a qualidade do resultado do
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trabalho estão também em constante mutação. Adquirir laborabilidade nesse mundo é apreender
os sinais da reviravolta dos padrões de qualidade e é, inclusive, intuir sua direção. Um exemplo
disso pode ser encontrado na diferença entre o conceito de qualidade na produção em larga escala e na tendência contemporânea de produção que atenda a nichos específicos de mercado para
oferecer produtos ou serviços que sirvam a segmentos determinados de consumidores.
A estética da sensibilidade valoriza a diversidade e, na educação profissional, isso significa
diversidade de trabalhos, de produtos e de clientes. Ultrapassado o modelo de preparação profissional para postos ocupacionais específicos, a estética da sensibilidade será uma grande aliada
dos educadores da área profissional que quiserem constituir em seus alunos a dose certa de empreendedorismo, espírito de risco e iniciativa para gerenciar seu próprio percurso no mercado de
trabalho, porque a estética da sensibilidade é antes de mais nada anti-burocrática e estimuladora
da criatividade, da beleza e da ousadia, qualidades ainda raras mas que se t ornarão progressivamente hegemônicas.
A estética da sensibilidade está em consonância com o surgimento de um novo paradigma no
mundo do trabalho, que se contrapõe àquele caracterizado como industrial, operário, assalariado,
masculino, repetitivo, desqualificante, poluidor e predatório dos recursos naturais. Identifica-se,
dentre outros, por aspectos como a valorização da competência profissional do trabalhador, o
ingresso generalizado da mulher na atividade produtiva, a crescente preponderância do trabalho
sobre o emprego formal, a polivalência de funções em contraposição a tarefas repetitivas, a expansão de atividades em comércio e serviços, o uso intensivo de tecnologias digitais aplicadas a
todos os campos do trabalho e de técnicas gerenciais que valorizam a participação do trabalhador
na solução dos problemas, o trabalho coletivo e partilhado como elemento de qualidade, a redução significativa dos níveis hierárquicos nas empresas, a ênfase na qualidade como peça chave
para a competitividade num universo globalizado e a gestão responsável dos recursos naturais.
Essa mudança de paradigma traz em seu bojo elementos de uma nova sensibilidade para com
as questões que envolvem o mundo do trabalho e os seus agentes, os profissionais de todas as
áreas. A educação profissional, fundada na estética da sensibilidade, deverá organizar seus currículos de acordo com valores que fomentem a criatividade, a iniciativa e a liberdade de expressão,
abrindo espaços para a incorporação de atributos como a leveza, a multiplicidade, o respeito pela
vida, a intuição e a criatividade, entre outros. Currículos inspirados na estética da sensibilidade
são mais prováveis de contribuir para a formação de profissionais que, além de tecnicamente
competentes, percebam na realização de seu trabalho uma forma concreta de cidadania. Esta
ótica influencia decisivamente na mudança de paradigmas de avaliação dos alunos dos cursos
profissionalizantes, conduzindo o docente a avaliar seus alunos como um cliente exigente, que
cobra do aprendiz qualidade profissional em seu desempenho escolar.
Torna-se, assim, evidente que, se a estética da sensibilidade for efetivamente inspiradora das
práticas da educação profissional, ela deverá se manifestar também e sobretudo na cobrança da
qualidade do curso pelos alunos e no inconformismo com o ensino improvisado, encurtado e
enganador, que não prepara efetivamente para o trabalho, apesar de conferir certificados ou
diplomas.
Política da igualdade
A contribuição da educação escolar em todos os níveis e modalidades para o processo de
universalização dos direitos básicos da cidadania é valorizada pela sociedade brasileira cujos representantes aprovaram a LDB. A educação profissional, particularmente, situa-se na conjunção
do direito à educação e do direito ao trabalho. Se for eficaz para aumentar a laborabilidade contribui para a inserção bem sucedida no mercado de trabalho, ainda que não tenha poder, por si
só, para gerar emprego.
Dentre todos os direitos humanos a educação profissional está assim convocada a contribuir
na universalização talvez do mais importante: aquele cujo exercício permite às pessoas ganharem
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sua própria subsistência e com isso alcançarem dignidade, auto-respeito e reconhecimento social
como seres produtivos. O direito de todos à educação para o trabalho é por esta razão o principal
eixo da política da igualdade como princípio orientador da educação profissional.
Para não ser apenas formal, esse direito deve concretizar-se em situações e meios de aprendizagem eficientes, que assegurem a todos a constituição de competências laborais relevantes,
num mundo do trabalho cada vez mais competitivo e em permanente mutação. Isso requer que
a educação profissional incorpore o princípio da diversidade na sua organização pedagógica e
curricular.
A qualidade da preparação para o trabalho dependerá cada vez mais do reconhecimento e
acolhimento de diferentes capacidades e necessidades de aprendizagem; de interesses, trajetos e
projetos de vida diferenciados, entre outros fatores, por sexo, idade, herança étnica e cultural,
situação familiar e econômica e pertinência a ambientes sócio-regionais próprios de um país
muito diverso.
Na educação profissional, respeito ao bem comum, solidariedade e responsabilidade manifestam-se sobretudo nos valores que ela deve testemunhar e constituir em seus alunos no que
respeita à relação com o trabalho.
A preparação para a vida produtiva orientada pela política da igualdade deverá constituir uma
relação de valor do próprio trabalho e do trabalho dos outros, conhecendo e reconhecendo sua
importância para o bem comum e a qualidade da vida. Tais valores subentendem a negação de
todas as formas de trabalho que atentam contra a vida e a dignidade, como por exemplo: a exploração da mão-de-obra de crianças e mulheres, a degradação física ou mental do trabalhador,
a atividade predatória do meio ambiente, entre outras.
A educação profissional orientada pela política da igualdade não desconhece as diferenças de
importância entre as tarefas produtivas nem mesmo a permanência de hierarquias determinadas pela natureza do trabalho. No entanto, ela deverá criticar sempre o fato ainda presente na
sociedade de que a posições profissionais ou tarefas distintas correspondam graus hierárquicos
superiores ou inferiores de valorização social da pessoa.
Numa visão prospectiva, a política da igualdade deve tornar presente na pauta de toda instituição ou programa de preparação profissional que na sociedade da informação a divisão entre
trabalho manual e intelectual, entre concepção e execução tende a desaparecer ou a assumir
outras formas. Mesclam-se numa mesma atividade a dimensão criativa e executiva do trabalho;
mudam as pessoas ou posições em que se executam ora uma ora outra; um mesmo profissional
é convocado tanto para ser criativo como para ser operativo e eficiente. Esse padrão, ainda insinuado, tenderá a ser hegemônico.
A política da igualdade na educação profissional terá, portanto, que buscar a construção de
uma nova forma de valorizar o trabalho, superando preconceitos próprios das sociedades pré-industrial e industrial contra o trabalho manual e as tarefas consideradas inferiores. Neste sentido,
vale observar que o tempo dedicado ao trabalho será menor e, provavelmente, menos importante que o tempo dedicado a outras atividades como o lazer, a produção espontânea de bens
ou serviços, a criação de bens imateriais, o trabalho voluntário. Isso fará com que a valorização
social de uma pessoa dependa menos de sua profissão, no sentido que hoje damos a esse termo,
do que daquilo que ela faz em outros âmbitos ou tempos de sua vida.
A política da igualdade impõe à educação profissional a constituição de valores de mérito,
competência e qualidade de resultados para balizar a competição no mercado de trabalho. Neste
sentido ela requer a crítica permanente dos privilégios e discriminações que têm penalizado vários segmentos sociais, no acesso ao trabalho, na sua retribuição financeira e social e no desenvolvimento profissional: mulheres, crianças, etnias minoritárias, pessoas com necessidades especiais
e, de um modo geral, os que não pertencem às entidades corporativas ou às elites culturais e
econômicas.
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A superação de discriminações e privilégios no âmbito do trabalho é sobremaneira importante
numa sociedade como a brasileira, que ainda apresenta traços pré-industriais no que se refere aos
valores que orientam as relações de trabalho e a relação das pessoas com o trabalho: clientelismo,
corporativismo, nepotismo, coronelismo, machismo, marcam muitos dos processos pelos quais
os profissionais – competentes ou não – acedem a postos, cargos, atividades, posições e progridem – ou não – nas distintas carreiras e atividades.
Esse padrão, dominante em algumas regiões ou áreas de atividade produtiva e já minoritário
em outras, vai perdendo hegemonia na medida em que a sociedade se moderniza. Uma educação
profissional comprometida com os direitos da cidadania deverá contribuir para a superação dessas formas arcaicas de relação com o trabalho que, em geral, se associam a relações de trabalho
também arcaicas e discriminatórias, até mesmo em ambientes tecnologicamente avançados de
produção.
Finalmente, a política da igualdade deverá incentivar situações de aprendizagem nas quais
o protagonismo do aluno e o trabalho de grupo sejam estratégias para a contextualização dos
conteúdos curriculares no mundo da produção. Nesse sentido, a política da igualdade está sintonizada com as mudanças na organização do trabalho pelas quais as relações hierarquizadas estão
sendo substituídas pela equipe, pela ilha de produção, pelo acolhimento de várias lideranças em
lugar do único feitor ou supervisor, pela solidariedade e companheirismo na realização das tarefas laborais.
A ética da identidade
A ética da identidade será o coroamento de um processo de permanente prática de valores ao
longo do desenvolvimento do projeto pedagógico da escola técnica de nível médio, assumidos os
princípios inspirados na estética da sensibilidade e na política da igualdade. Seu principal objetivo
é a constituição de competências que possibilitem aos trabalhadores ter maior autonomia para
gerenciar sua vida profissional. Partindo da autonomia intelectual e ética constituída na educação básica, a educação profissional terá de propiciar ao aluno o exercício da escolha e da decisão
entre alternativas diferentes, tanto na mera execução de tarefas laborais como na definição de
caminhos, procedimentos ou metodologias mais eficazes para produzir com qualidade.
Nas novas formas de gestão do trabalho, os trabalhadores autômatos serão substituídos cada
vez mais por trabalhadores autônomos, que possam trabalhar em equipe, tomar decisões em
tempo real durante o processo de produção, corrigindo problemas, prevenindo disfunções, buscando qualidade e adequação ao cliente.
A ética da identidade assume como básicos os princípios da política da igualdade e por isso
requer o desenvolvimento da solidariedade e da responsabilidade. Estes últimos, em mercados de
trabalho cada vez mais competitivos, só podem ser concretizados pelo respeito às regras, o reconhecimento de que ninguém tem direitos profissionais adquiridos por causa de origem familiar,
indicações de pessoas poderosas ou privilégios de corporações.
A ética da identidade na educação profissional deve trabalhar permanentemente as condutas
dos alunos para fazer deles defensores do valor da competência, do mérito, da capacidade de fazer bem feito, contra os favoritismos de qualquer espécie, e da importância da recompensa pelo
trabalho bem feito que inclui o respeito, o reconhecimento e a remuneração condigna.
A ética da identidade, no testemunho da solidariedade e da responsabilidade, é a motivação
intrínseca, independentemente das recompensas externas, para o trabalho de qualidade. Quem,
por decisão autônoma, integra o trabalho em sua vida como um exercício de cidadania, sentese responsável pelo resultado perante e com sua equipe de trabalho, e diante do cliente, de sua
família, da comunidade próxima e da sociedade.
É importante observar que o conceito de competência adotado neste parecer subentende a
ética da identidade que, por sua vez, sub-assume a sensibilidade e a igualdade. A competência
não se limita ao conhecer, mas vai além porque envolve o agir numa situação determinada: não
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é apenas saber mas saber fazer. Para agir competentemente é preciso acertar no julgamento da
pertinência ou seja, posicionar-se diante da situação com autonomia para produzir o curso de
ação mais eficaz. A competência inclui o decidir e agir em situações imprevistas, o que significa
intuir, pressentir arriscar com base na experiência anterior e no conhecimento.
Ser competente é ser capaz de mobilizar conhecimentos, informações e até mesmo hábitos,
para aplicá-los, com capacidade de julgamento, em situações reais e concretas, individualmente
e com sua equipe de trabalho. Sem capacidade de julgar, considerar, discernir e prever os resultados de distintas alternativas, eleger e tomar decisões, não há competência. Sem os valores da
sensibilidade e da igualdade não há julgamentos ou escolhas autônomas que produzam práticas
profissionais para a democracia e a melhoria da vida.
Parafraseando o Parecer CNE/CEB 15/98, sem conhecimento não há constituição da virtude, mas sozinhos os conhecimentos permanecem apenas no plano intelectual. São inúteis como
orientadores das práticas humanas.
6.3. Princípios específicos
Em sintonia com os princípios gerais e comuns, as instituições de educação profissional deverão observar, na organização curricular, na prática educativa e na gestão, os seguintes princípios
específicos, na perspectiva da implementação de uma nova estrutura para a educação profissional
de nível técnico.
Competências para a laborabilidade
O conceito de competência vem recebendo diferentes significados, às vezes contraditórios e
nem sempre suficientemente claros para orientar a prática pedagógica das escolas. Para os efeitos
desse Parecer, entende-se por competência profissional a capacidade de articular, mobilizar e
colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e
eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho.
O conhecimento é entendido como o que muitos denominam simplesmente saber. A habilidade refere-se ao saber fazer relacionado com a prática do trabalho, transcendendo a mera ação
motora. O valor se expressa no saber ser, na atitude relacionada com o julgamento da pertinência
da ação, com a qualidade do trabalho, a ética do comportamento, a convivência participativa e
solidária e outros atributos humanos, tais como a iniciativa e a criatividade.
Pode-se dizer, portanto, que alguém tem competência profissional quando constitui, articula
e mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas não só rotineiros,
mas também inusitados em seu campo de atuação profissional. Assim, age eficazmente diante do
inesperado e do inabitual, superando a experiência acumulada transformada em hábito e liberando o profissional para a criatividade e a atuação transformadora.
O desenvolvimento de competências profissionais deve proporcionar condições de laborabilidade,
de forma que o trabalhador possa manter-se em atividade produtiva e geradora de renda em contextos sócio-econômicos cambiantes e instáveis. Traduz -se pela mobilidade entre múltiplas atividades
produtivas, imprescindível numa sociedade cada vez mais complexa e dinâmica em suas descobertas e
transformações. Não obstante, é necessário advertir que a aquisição de competências profissionais na
perspectiva da laborabilidade, embora facilite essa mobilidade, aumentando as oportunidades de trabalho, não pode ser apontada como a solução para o problema do desemprego. Tampouco a educação profissional e o próprio trabalhador devem ser responsabilizados por esse problema que depende
fundamentalmente do desenvolvimento econômico com adequada distribuição de renda.
A vinculação entre educação e trabalho, na perspectiva da laborabilidade, é uma referência
fundamental para se entender o conceito de competência como capacidade pessoal de articular
os saberes (saber, saber fazer, saber ser e conviver) inerentes a situações concretas de trabalho. O
desempenho no trabalho pode ser utilizado para aferir e avaliar competências, entendidas como
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um saber operativo, dinâmico e flexível, capaz de guiar desempenhos num mundo do trabalho
em constante mutação e permanente desenvolvimento.
Este conceito de competência amplia a responsabilidade das instituições de ensino na organização dos currículos de educação profissional, na medida em que exige a inclusão, entre outros, de
novos conteúdos, de novas formas de organização do trabalho, de incorporação dos conhecimentos que são adquiridos na prática, de metodologias que propiciem o desenvolvimento de capacidades para resolver problemas novos, comunicar idéias, tomar decisões, ter iniciativa, ser criativo e ter
autonomia intelectual, num contexto de respeito às regras de convivência democrática.
Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização
Flexibilidade é um princípio que se reflete na construção dos currículos em diferentes perspectivas: na oferta dos cursos, na organização de conteúdos por disciplinas, etapas ou módulos,
atividades nucleadoras, projetos, metodologias e gestão dos currículos. Está diretamente ligada
ao grau de autonomia das instituições de educação profissional. E nunca é demais enfatizar que
a autonomia da escola se reflete em seu projeto pedagógico elaborado, executado e avaliado com
a efetiva participação de todos os agentes educacionais, em especial os docentes.
Na vigência da legislação anterior e do Parecer CFE n.º 45/72, a organização dos cursos esteve
sujeita a currículos mínimos padronizados, com matérias obrigatórias, desdobradas e tratadas como
disciplinas. A flexibilidade agora prevista abre um horizonte de liberdade, no qual a escola construirá o currículo do curso a ser oferecido, estruturando um plano de curso contextualizado com a
realidade do mundo do trabalho. A concepção curricular é prerrogativa e responsabilidade de cada
escola e constitui meio pedagógico essencial para o alcance do perfil profissional de conclusão.
Essa concepção de currículo implica, em contrapartida, maior responsabilidade da escola na
contextualização e na adequação efetiva da oferta às reais demandas das pessoas, do mercado e da
sociedade. Essa contextualização deve ocorrer, também, no próprio processo de aprendizagem,
aproveitando sempre as relações entre conteúdos e contextos para dar significado ao aprendido,
sobretudo por metodologias que integrem a vivência e a prática profissional ao longo do curso.
Assim, a organização curricular da escola deverá enfocar as competências profissionais gerais
do técnico de uma ou mais áreas, acrescidas das competências profissionais específicas por habilitação, para cada perfil de conclusão pretendido, em função das demandas individuais, sociais,
do mercado, das peculiaridades locais e regionais, da vocação e da capacidade institucional da
escola. A flexibilidade permite ainda agilidade da escola na proposição, atualização e incorporação de inovações, correção de rumos, adaptação às mudanças, buscando a contemporaneidade e
a contextualização da educação profissional.
A flexibilidade curricular atende igualmente à individualidade dos alunos, permitindo que
esses construam itinerários próprios, segundo seus interesses e possibilidades, não só para fases
circunscritas de sua profissionalização, mas também para que se insiram em processos de educação continuada, de permeio ou em alternância com fases de exercício profissional.
Muitas são as formas de flexibilizar os currículos. Sem a intenção de propor uma metodologia única, aponta-se aqui uma possibilidade, que é a modularização, já destacada pelo Decreto
Federal n.º 2.208/97.
Para os efeitos deste parecer, módulo é um conjunto didático-pedagógico sistematicamente
organizado para o desenvolvimento de competências profissionais significativas. Sua duração
dependerá da natureza das competências que pretende desenvolver. Módulos com terminalidade
qualificam e permitem ao indivíduo algum tipo de exercício profissional. Outros módulos podem ser oferecidos como preparatórios para a qualificação profissional.
A organização curricular flexível traz em sua raiz a interdisciplinaridade. Devem ser buscadas
formas integradoras de tratamento de estudos de diferentes campos, orientados para o desenvolvimento das competências objetivadas pelo curso.
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Na organização por disciplinas, estas devem se compor de modo a romper com a segmentação e o fracionamento, uma vez que o indivíduo atua integradamente no desempenho profissional. Conhecimentos interrelacionam-se, contrastam -se, complementam-se, ampliam-se, influem
uns nos outros. Disciplinas são meros recortes organizados de forma didática e que apresentam
aspectos comuns em termos de bases científicas, tecnológicas e instrumentais.
O Parecer CNE/CEB n.º 15/98 tratou amplamente da questão, sendo que aqui apenas se
destaca que a “interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas”, abrindo-se à
“possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudos, pesquisa e ação”.
Identidade dos perfis profissionais
A propriedade dos cursos de educação profissional de nível técnico depende primordialmente da aferição simultânea das demandas das pessoas, do mercado de trabalho e da sociedade.
A partir daí, é traçado o perfil profissional de conclusão da habilitação ou qualificação prefigurada, o qual orientará a construção do currículo.
Este perfil é definidor da identidade do curso. Será estabelecido levando-se em conta as competências profissionais gerais do técnico de uma ou mais áreas, completadas com outras competências específicas da habilitação profissional, em função das condições locais e regionais, sempre
direcionadas para a laborabilidade frente às mudanças, o que supõe polivalência profissional.
Por polivalência aqui se entende o atributo de um profissional possuidor de competências
que lhe permitam superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho, para
transitar para outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins. Supõe
que tenha adquirido competências transferíveis, ancoradas em bases científicas e tecnológicas, e
que tenha uma perspectiva evolutiva de sua formação, seja pela ampliação, seja pelo enriquecimento e transformação de seu trabalho. Permite ao profissional transcender a fragmentação das
tarefas e compreender o processo global de produção, possibilitando-lhe, inclusive, influir em
sua transformação.
A conciliação entre a polivalência e a necessária definição de um perfil profissional inequívoco
e com identidade é desafio para a escola. Na construção do currículo correspondente à habilitação ou qualificação, a polivalência para trânsito em áreas ou ocupações afins deve ser garantida
pelo desenvolvimento das competências gerais, apoiadas em bases científicas e tecnológicas e em
atributos humanos, tais como criatividade, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa
e capacidade para monitorar desempenhos. A identidade, por seu lado, será garantida pelas competências diretamente concernentes ao requerido pelas respectivas qualificações ou habilitações
profissionais.
Para a definição do perfil profissional de conclusão, a escola utilizará informações e dados coletados e trabalhados por ela, servindo-se dos referenciais curriculares por área profissional e dos
planos de cursos já aprovados para outros estabelecimentos, ambos divulgados pelo MEC.
Atualização permanente dos cursos e currículos
As habilitações correspondentes às diversas áreas profissionais, para que mantenham a necessária consistência, devem levar em conta as demandas locais e regionais, considerando, inclusive,
a possibilidade de surgimento de novas áreas. Contudo, é fundamental desconsiderar os modismos ou denominações de cursos com finalidades exclusivamente mercadológicas. Ressalte-se que
a nova legislação, ao possibilitar a organização curricular independente e flexível, abre perspectivas de maior agilidade por parte das escolas na proposição de cursos. A escola deve permanecer
atenta às novas demandas e situações, dando a elas respostas adequadas, evitando-se concessões
a apelos circunstanciais e imediatistas.
Num mundo caracterizado por mudanças cada vez mais rápidas, um dos grandes desafios é
o da permanente atualização dos currículos da educação profissional. Para isso as competências
profissionais gerais serão atualizadas, pelo CNE, por proposta do MEC, que, para tanto, estabe-
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lecerá processo permanente com a participação de educadores, empregadores e trabalhadores,
garantida a participação de técnicos das respectivas áreas profissionais. As escolas serão subsidiadas na elaboração dos perfis profissionais de conclusão e no planejamento dos cursos, por referenciais curriculares por área profissional, a serem produzidos e divulgados pelo MEC.
Autonomia da escola
A LDB, incorporando o estatuto da convivência democrática, estabelece que o processo de
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico é essencial para a concretização da autonomia da escola. O processo deve ser democrático, contando necessariamente com a participação
efetiva de todos, especialmente dos docentes e deve ser fruto e instrumento de trabalho da comunidade escolar. Do projeto pedagógico devem decorrer os planos de trabalho dos docentes,
numa perspectiva de constante zelo pela aprendizagem dos alunos. Além de atender às normas
comuns da educação nacional e às específicas dos respectivos sistemas, o projeto pedagógico deve
atentar para as características regionais e locais e para as demandas do cidadão e da sociedade,
bem como para a sua vocação institucional. A escola deverá explicitar sua missão educacional e
concepção de trabalho, sua capacidade operacional e as ações que concretizarão a formação do
profissional e do cidadão, bem como as de desenvolvimento dos docentes.
A proposta pedagógica é uma espécie de “marca registrada” da escola, que configura sua
identidade e seu diferencial no âmbito de um projeto de educação profissional que se constitui à
luz das diretrizes curriculares nacionais e de um processo de avaliação, nos termos do que dispõe
a legislação educacional vigente.
O exercício da autonomia escolar inclui obrigatoriamente a prestação de contas dos resultados.
Esta requer informações sobre a aprendizagem dos alunos e do funcionamento das instituições
escolares. Como decorrência, a plena observância do princípio da autonomia da escola na formulação e na execução de seu projeto pedagógico é indispensável e requer a criação de sistemas de
avaliação que permitam coleta, comparação e difusão dos resultados em âmbito nacional.
Na educação profissional, o projeto pedagógico deverá envolver não somente os docentes e
demais profissionais da escola, mas a comunidade na qual a escola está inserida, principalmente
os representantes de empregadores e de trabalhadores. A escola que oferece educação profissional deve constituir-se em centro de referência tecnológica nos campos em que atua e para
a região onde se localiza. Por certo, essa perspectiva aponta para ambientes de aprendizagem
colaborativa e interativa, quer se considerem os integrantes de uma mesma escola, quer se elejam
atores de projetos pedagógicos de diferentes instituições e sistemas de ensino. Abre-se, assim, um
horizonte interinstitucional de colaboração que é decisivo para a educação profissional.
7. Organização da educação profissional de nível técnico
O Decreto Federal n.º 2.208/97, ao regulamentar os artigos 39 a 42 (Capítulo III do Título V) e o § 2.º do artigo 36 da Lei Federal n.º 9.394/96, configurou três níveis de educação profissional: básico, técnico e tecnológico, com objetivos de formar profissionais, qualificar,
reprofissionalizar, especializar, aperfeiçoar e atualizar os trabalhadores em seus conhecimentos
tecnológicos visando sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho.
O nível técnico é “destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos do ensino médio” (inciso II do artigo 3.º), “podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este”(artigo 5.º), sendo que, a expedição do diploma de técnico só poderá
ocorrer “desde que o interessado apresente o certificado de conclusão do ensino médio”(§ 4.º
do artigo 8.º).
Esses cursos técnicos poderão ser organizados em módulos (artigo 8.º) e, “no caso de o
currículo estar organizado em módulos, estes poderão ter caráter de terminalidade para efeito
de qualificação profissional, dando direito, neste caso, a certificado de qualificação profissional”
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(§ 1.º do artigo 8.º). E mais: “os módulos poderão ser cursados em diferentes instituições credenciadas” (§ 3.º do artigo 8.º) com uma única exigência: que “o prazo entre a conclusão do
primeiro e do último módulo não exceda cinco anos” (§3.º do artigo 8.º).
De acordo com esses dispositivos, a educação profissional de nível técnico contempla a habilitação profissional de técnico de nível médio, (artigo 3.º, Inciso II e 5.º), as qualificações
iniciais e intermediárias (artigo 8.º e seus parágrafos); e, complementarmente, a especialização,
o aperfeiçoamento e a atualização (inciso III do artigo 1.º).
A possibilidade de aproveitamento de estudos na educação profissional de nível técnico é
ampla, inclusive de “disciplinas ou módulos cursados”, inter-habilitações profissionais (§ 2.º do
artigo 8.º), desde que “o prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo não exceda
cinco anos” (§ 3.º do artigo 8.º). Esse aproveitamento de estudos poderá ser maior ainda: as
disciplinas de caráter profissionalizante cursadas no ensino médio poderão ser aproveitadas para
habilitação profissional “até o limite de 25% do total da carga horária mínima” do ensino médio,
“independente de exames específicos” (parágrafo único do artigo 5.º), desde que diretamente
relacionadas com o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação. Mais ainda: através
de exames, poderá haver “certificação de competência, para fins de dispensa de disciplinas ou
módulos em cursos de habilitação do ensino técnico” (artigo 11).
O aproveitamento de estudos mediante avaliação é encarado pela LDB de maneira bastante ampla:
“o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos” (artigo 41).
O diploma de uma habilitação profissional de técnico de nível médio, portanto, pode ser obtido
por um aluno que conclua o ensino médio e, concomitante ou posteriormente, tenha concluído um
curso técnico, com ou sem aproveitamento de estudos. Esse curso pode ter sido feito de uma vez,
por inteiro, ou a integralização da carga horária mínima, com as competências mínimas exigidas
para a área profissional objeto de habilitação, poderá ocorrer pela somatória de etapas ou módulos
cursados na mesma escola ou em cursos de qualificação profissional ou etapas ou módulos oferecidos por outros estabelecimentos de ensino, desde que dentro do prazo limite de cinco anos.
Mais ainda: cursos feitos há mais de cinco anos, ou cursos livres de educação profissional de
nível básico, cursados em escolas técnicas, instituições especializadas em educação profissional,
ONGs, entidades sindicais e empresas, e conhecimento adquirido no trabalho também poderão
ser aproveitados, mediante avaliação da escola que oferece a referida habilitação profissional, à
qual compete a “avaliação, reconhecimento e certificação, para prosseguimento ou conclusão de
estudos” (artigo 41). A responsabilidade, neste caso, é da escola que avalia, reconhece e certifica
o conhecimento adquirido alhures, considerando o equivalente a componentes do curso por ela
oferecido, respeitadas as diretrizes e normas dos respectivos sistemas de ensino.
Isto significa que o aluno, devidamente orientado pelas escolas e pelas entidades especializadas em educação profissional, que oferecem ensino técnico de nível médio, poderá organizar
seus próprios itinerários de educação profissional. Os alunos dos cursos de nível básico, para
terem aproveitamento de estudos no nível técnico, deverão ter seus conhecimentos avaliados,
reconhecidos e certificados pela escola recipiendária, enquanto os dos cursos de nível técnico, de
escolas devidamente autorizadas, independem de exames de avaliação obrigatória para que seus
conhecimentos sejam aproveitados em outra escola, à qual caberá decidir sobre a necessidade de
possível adaptação em função do seu currículo.
A aquisição das competências profissionais exigidas pela habilitação profissional definida pela
escola e autorizada pelo respectivo sistema de ensino, com a respectiva carga horária mínima por
área profissional, acrescida da comprovação de conclusão do ensino médio, possibilita a obtenção do diploma de técnico de nível médio.
Aquele que concluir um ou mais cursos de qualificação profissional, de forma independente
ou como módulo de curso técnico, fará jus apenas aos respectivos certificados de qualificação
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profissional, para fins de exercício profissional e continuidade de estudos. Os certificados desses
cursos deverão explicitar, em histórico escolar, quais são as competências profissionais objeto de
qualificação que estão sendo certificadas, explicitando também o título da ocupação. No caso
das profissões legalmente regulamentadas será necessário explicitar o título da ocupação prevista
em lei, bem como garantir a aquisição das competências requeridas para o exercício legal da referida ocupação. A área é a referência curricular básica para se organizar e se orientar a oferta de
cursos de educação profissional de nível técnico. Os certificados e diplomas, entretanto, deverão
explicitar títulos ocupacionais identificáveis pelo mercado de trabalho, tanto na habilitação e na
qualificação profissional, quanto na especialização. Por exemplo, na Área de Saúde: Diploma de
Técnico de Enfermagem, Certificado de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem,
Certificado de Especialização Profissional em Enfermagem do Trabalho.
Os cursos referentes a ocupações que integrem itinerários profissionais de nível técnico poderão ser oferecidos a candidatos que tenham condições de matrícula no ensino médio. Esses
alunos receberão o respectivo certificado de conclusão da qualificação profissional de nível técnico. Para a obtenção de diploma de técnico na continuidade de estudos será necessário concluir o
ensino médio. Os alunos deverão ser devidamente orientados quanto a essa exigência.
Cabe aqui um alerta em relação às qualificações profissionais referentes ao auxiliar técnico.
O Parecer CFE n.º 45/72 reservava o termo “auxiliar técnico” para as chamadas “habilitações
parciais”. Estas habilitações parciais não subsistem mais no contexto da atual LDB e respectivo
decreto regulamentador. O termo “habilitação profissional”, de ora em diante, tem um único
sentido: habilitação profissional de técnico de nível médio. Não existe mais aquela distinção
entre habilitação plena e parcial, o que significa dizer que, ou a habilitação profissional é plena
ou não é habilitação profissional. Com isto, cessa aquela possibilidade de fornecer certificado de
habilitação profissional parcial para quem não concluiu todos os componentes curriculares da
habilitação profissional plena ou não realizou o exigido estágio profissional supervisionado.
Essa fictícia habilitação profissional parcial só fazia sentido no contexto da Lei Federal n.º
5.692/71, que exigia uma habilitação profissional como condição para a obtenção de certificado
de conclusão do então 2.º grau, necessária para o prosseguimento de estudos em nível superior.
Atualmente, com uma organização própria do ensino técnico, independente do ensino médio,
aquela exigência não subsiste e, em conseqüência, não há mais sentido de se criarem habilitações
parciais atreladas às habilitações profissionais de técnico de nível médio.
A não existência daquela “habilitação parcial” prevista pelo Parecer CFE n.º 45/72 como
“habilitação diferente da do técnico”, no âmbito da Lei Federal n.º 5.692/71, associada à figura
do auxiliar técnico, não é impeditiva, no entanto, de que uma escola possa oferecer, como módulo ou etapa de um curso técnico de nível médio ou como curso de qualificação profissional nesse
nível, um curso ou módulo de auxiliar técnico, desde que essa ocupação efetivamente exista no
mercado de trabalho. A legislação atual não desconsiderou a figura do auxiliar técnico que existe
no mercado de trabalho, como ocupação reconhecida e necessária. O que não subsiste mais,
frente à legislação educacional atual, é a habilitação profissional parcial de auxiliar técnico sem
correspondência no mercado de trabalho.
A educação profissional de nível técnico abrange a habilitação profissional e as correspondentes especializações e qualificações profissionais, inclusive para atendimento ao menor na condição de aprendiz, conforme disposto na Constituição Federal e em legislação específica. Para os
aprendizes, torna-se efetiva a possibilidade descortinada pelo Parecer CNE/CEB n.º 17/97, de
cumprimento da aprendizagem também no nível técnico da educação profissional, considerando-se a flexibilidade preconizada na atual legislação educacional, associada à universalização do
ensino fundamental e à progressiva regularização do fluxo nessa etapa da educação básica.
Além de englobar a habilitação e correspondentes qualificações e especializações, a educação
profissional de nível técnico compreende, também, etapas ou módulos sem terminalidade e sem
certificação profissional, os quais objetivam apenas proporcionar adequadas condições para um
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melhor proveito nos estudos subseqüentes de uma ou de mais habilitações profissionais, em estreita articulação com o ensino médio.
A educação profissional de nível técnico abrange, ainda, cursos ou módulos complementares de
especialização, aperfeiçoamento e atualização de pessoal já qualificado ou habilitado nesse nível de
educação profissional. São formas de complementação da própria qualificação ou habilitação profissional de nível médio, intimamente vinculadas às exigências e realidades do mercado de trabalho.
Eventualmente, competências requeridas no nível técnico, adquiridas em módulos ou etapas, ou em cursos de qualificação profissional, em habilitação de técnico de nível médio ou
em especialização, aperfeiçoamento e atualização se equiparam a competências requeridas no
nível tecnológico. Nesse caso, normas específicas deverão ser definidas para possibilitar efetivo
aproveitamento dessas competências em estudos e cursos superiores, nos termos do artigo 41
da LDB. Os cursos de educação profissional de nível técnico, quaisquer que sejam, em sua organização, deverão ter como referência básica no planejamento curricular o perfil do profissional
que se deseja formar, considerando-se o contexto da estrutura ocupacional da área ou áreas profissionais, a observância destas diretrizes curriculares nacionais e os referenciais curriculares por
área profissional, produzidos e difundidos pelo Ministério da Educação. Essa referência básica
deverá ser considerada tanto para o planejamento curricular dos cursos, quanto para a emissão
dos certificados e diplomas, bem como dos correspondentes históricos escolares, os quais deverão explicitar as competências profissionais obtidas. A concepção curricular, consubstanciada
no plano de curso, é prerrogativa e responsabilidade de cada escola e constitui meio pedagógico
essencial para o alcance do perfil profissional de conclusão.
Outro aspecto que deve ser destacado para o planejamento curricular é o da prática. Na educação profissional, embora óbvio, deve ser repetido que não há dissociação entre teoria e prática.
O ensino deve contextualizar competências, visando significativamente a ação profissional. Daí,
que a prática se configura não como situações ou momentos distintos do curso, mas como uma
metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado.
Nesse sentido, a prática profissional supõe o desenvolvimento, ao longo de todo o curso, de
atividades tais como, estudos de caso, conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas individuais e em equipe, projetos, estágios e exercício profissional efetivo.
A prática profissional constitui e organiza o currículo, devendo ser a ele incorporada no plano
de curso. Inclui, quando necessário, o estágio supervisionado realizado em empresas e outras
instituições. Assim, as situações ou modalidades e o tempo de prática profissional deverão ser
previstos e incluídos pela escola na organização curricular e, exceto no caso do estágio supervisionado, na carga horária mínima do curso. A duração do estágio supervisionado deverá ser
acrescida ao mínimo estabelecido para o curso.
O planejamento dos cursos deve contar com a efetiva participação dos docentes e ter presente
estas diretrizes curriculares nacionais, com os quadros anexos à Resolução, e os referenciais por
área profissional definidos e divulgados pelo MEC. Este conjunto substitui e derroga o Parecer
CFE n.º 45/72 e atos normativos subseqüentes, da mesma matéria, e será o ponto de partida
para o delineamento e a caracterização do perfil do profissional a ser definido pela escola, o qual
deverá ficar claramente identificado no respectivo plano de curso, determinando a correspondente organização curricular.
No delineamento do perfil profissional de conclusão a escola utilizará dados e informações
coletados e trabalhados por ela e, também, com os referenciais curriculares por área profissional
e com os planos de curso já aprovados para outros estabelecimentos, divulgados, via Internet,
pelo MEC. Para tanto, o MEC organizará cadastro nacional de cursos de educação profissional
de nível técnico, específico para registro e divulgação dos mesmos em âmbito nacional.
Cumpre ressaltar, ainda, o papel reservado aos docentes da educação profissional. Não se
pode falar em desenvolvimento de competências em busca da polivalência e da identidade pro-
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fissional se o mediador mais importante desse processo, o docente, não estiver adequadamente
preparado para essa ação educativa.
Pressupondo que este docente tenha, principalmente, experiência profissional, seu preparo
para o magistério se dará em serviço, em cursos de licenciatura ou em programas especiais. Em
caráter excepcional, o docente não habilitado nestas modalidades poderá ser autorizado a lecionar, desde que a escola lhe proporcione adequada formação em serviço para esse magistério. Isto
porque, em educação profissional, quem ensina deve saber fazer. Quem sabe fazer e quer ensinar
deve aprender a ensinar. A mesma orientação cabe ao docente da educação profissional de nível
básico, sendo recomendável que as escolas técnicas e instituições especializadas em educação
profissional preparem docentes para esse nível.
A formação inicial deve ser seguida por ações continuadas de desenvolvimento desses profissionais. Essa educação permanente deverá ser considerada não apenas com relação às competências mais diretamente voltadas para o ensino de uma profissão. Outros conhecimentos e atributos são necessários, tais como: conhecimento das filosofias e políticas da educação profissional;
conhecimento e aplicação de diferentes formas de desenvolvimento da aprendizagem, numa
perspectiva de autonomia, criatividade, consciência crítica e ética; flexibilidade com relação às
mudanças, com a incorporação de inovações no campo de saber já conhecido; iniciativa para
buscar o autodesenvolvimento, tendo em vista o aprimoramento do trabalho; ousadia para questionar e propor ações; capacidade de monitorar desempenhos e buscar resultados; capacidade de
trabalhar em equipes interdisciplinares.
Para o desenvolvimento dos docentes a escola deve incorporar ações apropriadas no seu projeto pedagógico. Outras instâncias de cada sistema de ensino deverão, igualmente, definir estratégias de estímulo e cooperação para esse desenvolvimento, além da própria formação inicial
desses docentes.
Finalmente, um exercício profissional competente implica em um efetivo preparo para enfrentar
situações esperadas e inesperadas, previsíveis e imprevisíveis, rotineiras e inusitadas, em condições
de responder aos novos desafios profissionais, propostos diariamente ao cidadão trabalhador, de
modo original e criativo, de forma inovadora, imaginativa, empreendedora, eficiente no processo
e eficaz nos resultados, que demonstre senso de responsabilidade, espírito crítico, auto-estima
compatível, autoconfiança, sociabilidade, firmeza e segurança nas decisões e ações, capacidade de
autogerenciamento com autonomia e disposição empreendedora, honestidade e integridade ética.
Estas demandas em relação às escolas que oferecem educação técnica são, ao mesmo tempo,
muito simples e muito complexas e exigentes. Elas supõem pesquisa, planejamento, utilização e
avaliação de métodos, processos, conteúdos programáticos, arranjos didáticos e modalidades de
programação em função de resultados. Espera-se que essas escolas preparem profissionais que
tenham aprendido a aprender e a gerar autonomamente um conhecimento atualizado, inovador,
criativo e operativo, que incorpore as mais recentes contribuições científicas e tecnológicas das
diferentes áreas do saber.
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Brasília, 05 de outubro de 1999.
Comissão Especial
Fábio Luiz Marinho Aidar
Presidente

Francisco Aparecido Cordão
Relator

Guiomar Namo de Mello
Conselheira

III- Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica acompanha o Relator.
Sala de Sessões, 05 de outubro de 1999.
Conselheiros Ulysses de Oliveira Panisset- Presidente
Francisco Aparecido Cordão- Vice-Presidente
Voto em separado do Conselheiro João Antônio Cabral de Monlevade no parecer sobre
a Educação Profissional:
Acompanhando com o mais vivo interesse e intensa participação as discussões que a Câmara
de Educação Básica fez, interna e externamente, sobre a Educação Profissional de Nível Técnico,
tenho todos os motivos para me congratular com os resultados do trabalho pessoal do relator,
conselheiro Francisco Aparecido Cordão e coletivo, em todos os níveis, sob a coordenação do
conselheiro Fábio Luiz Marinho Aidar, à exceção de dois pontos.
O primeiro deriva de um equívoco fundamental do Decreto 2.208/97, que desconsidera a
possibilidade da integração curricular entre o Ensino Médio e a Educação Profissional no mesmo
nível, em curso único, como dá a entender o artigo 36 no seu parágrafo 2º: “O ensino médio,
atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.”
É certo que a lei 9394/96 quis superar a camisa de força que o texto original da LDB de
1971, depois de corrigido, provocou, ao dar caráter compulsoriamente profissionalizante ao
segundo grau, inclusive mediocrizando a qualidade do ensino ao exigir, na composição do currículo pleno, carga horária de formação especial superior à de educação geral. Em três anos o aluno
nem completava sua educação básica, nem se profissionalizava completamente, nem se preparava
para os vestibulares ao ensino de terceiro grau.
Entretanto, parece-me perfeitamente possível, como se fazia, por exemplo, em cursos das Escolas Técnicas Federais, implantar dentro das normativas renovadas da Lei 9394/96, currículos
integrados contemplando habilitações técnicas e as 2.400 horas consagradas ao Ensino Médio.
A própria Modalidade Normal de Nível Médio, prevista pela LDB e normatizada pelo CNE em
denso parecer da conselheira Edla de Araújo Lira Soares segue esta lógica e foi unanimemente
aprovada pela Câmara de Educação Básica.
Não discordo da possibilidade de as escolas oferecerem Cursos Profissionais de Nível Técnico
concomitantes ou posteriores ao Médio. Estas novas alternativas enriquecem a universalização e
democratização do ensino, numa linha de flexibilidade curricular e institucional. Meu primeiro
voto em separado é contra a obrigatoriedade da separação de cursos e, portanto, de matrículas,
o que provavelmente vai resultar- como já está ocorrendo- não só na desarticulação real entre os
dois ensinos (por mais que se insista numa rearticulação), como na desresponsabilização da rede
federal em oferecer o ensino médio e das estaduais, o ensino técnico profissional. É claro que as
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escolas poderão, e talvez deverão, reintegrar em suas propostas pedagógicas, o que o Decreto
separou. Mas, evidentemente, a menção desta possibilidade e mesmo a indução desta alternativa
poderiam ter constado do texto do parecer e da resolução, que evitaram assumir um conflito
criativo com os responsáveis pelo Decreto 2.208/97, não só neste ponto, como em outros, já
ultrapassado.
A segunda parte de meu voto em separado é mais complexa e merece um tratamento meticuloso.
Pareceu à Câmara de Educação Básica que, uma vez tratada a questão da formação do Magistério em Nível Médio dentro do parecer sobre a Modalidade Normal, ficava dispensada a
inclusão entre as Áreas Profissionais da Área de Educação.
Acontece que a Área da Educação, mesmo quando considerada como Educação Escolar, é
mais ampla que o conjunto de habilitações de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental. A escola sempre comportou, além do espaço para outros e diferentes
profissionais que nela atuam como médicos, odontólogos, psicólogos, etc.- um lugar para trabalhadores que desenvolvem tarefas diretamente ligadas ao processo de ensino dos professores ou
de aprendizagem dos alunos.
Algumas destas atividades, como a administração escolar e a orientação educacional, embora
não docentes, foram reconhecidas como de “profissionais da educação”, e mesmo de magistério,
e são objeto de habilitações de nível superior.
Uma das razões pelo caráter do currículo de sua formação, dentro de “cursos de pedagogia”,
com conteúdos de “fundamentos da educação” que lhes passava uma identidade de educadores,
sem a formação e a habilitação de professores.
Ora, desde as escolas jesuíticas até hoje, outros trabalhadores sem formação docente têm
compartilhado com os professores o múnus de educar: nas secretarias, nas bibliotecas, nos momentos de recreação, nas atividades de alimentação escolar, e em outras tarefas que o aproximam
mais ou menos dos alunos, dependendo da organização da escola ou da sensibilidade destes
homens e mulheres.
A CNTE (Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação) é um atestado vivo do
desenvolvimento destes novos rostos de educadores que se uniram aos professores e pedagogos
numa única entidade sindical na Federação Brasileira, nos Estados e Municípios. Não só. De
1995 para cá, a partir de discussões no Mato Grosso e especificamente em sua capital, Cuiabá, organizaram-se cursos profissionais para os trabalhadores em educação, não docentes, que
lhes conferiram não somente novas habilitações como novas identidades dentro das propostas
pedagógicas das escolas e, por conseqüência, dentro dos planos de carreira dos profissionais da
educação: técnicos em alimentação escolar, técnicos em administração escolar, técnicos em multi-meios didáticos, técnicos em manutenção de infra-estruturas escolares. Mais recentemente,
em vários fóruns de discussão sobre os educadores atuantes na Educação Infantil, advogou-se a
transformação de agentes de desenvolvimento infantil também em técnicos em desenvolvimento
infantil.
Na verdade, trata-se de dois movimentos concomitantes: o primeiro é o de avanço da escolaridade de todos os trabalhadores brasileiros; o segundo é a busca da identidade profissional, mais
ou menos especializada. É inconcebível que em escolas de ensino fundamental e médio trabalhem cidadãos e cidadãs aos quais se nega esta escolaridade. E muito estranho seria que, trabalhadores que se identificam no cotidiano como educadores, embora não docentes, se vejam tolhidos
de se aperfeiçoar intelectualmente, de se profissionalizar no seu próprio campo de trabalho. Isto
se poderia tolerar numa perspectiva de educação elitista, numa sociedade não democrática.
A democratização da sociedade e da escola, assim como a evolução científica da própria administração escolar, estão a exigir que todos os profissionais que atuam na escola, e não somente
seus professores, sejam competentes e donos da melhor formação possível, que capacite a todos
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para a superação dos desafios da escola que pretende educar para o terceiro milênio, que se inaugura no contexto da universalização da informação e da socialização do conhecimento.
Daí ter eu advogado, como conselheiro indicado para a Câmara de Educação Básica pela
CNTE, que se incluísse entre as áreas de orientação curricular das habilitações profissionais a de
Educação. Exatamente para induzir um foco de atenção para a profissionalização urgente- pelo
menos em nível médio- de mais de um milhão de merendeiras, agentes administrativos, zeladores, inspetores de alunos, auxiliares de bibliotecas, de videotecas e de outros meios didáticos trazidos pela inforrmática para as escolas e que atualmente trabalham em escolas públicas federais,
estaduais e municipais na educação básica numa posição de subalternidade e numa condição de
desprofissionalização.
Meus colegas aceitaram sugestões minhas que flexibilizaram o texto da Resolução, como a
de denominar os cursos não pelas Áreas, mas pelas Habilitações, o que permite a criação dos
cursos técnicos acima referidos em suas identidades já propostas pela CNTE e executadas ou
em execução em alguns Estados. Chamaram-me também a atenção para dispositivo que permite desde que autorizada pelo respectivo sistema- a criação de cursos em áreas experimentais,
com aproveitamento inclusive de competências previstas em outras áreas. Mas, como teria sido
melhor e politicamente mais eficaz, consignar a Área de Educação na lista com que o MEC vai
brindar com sugestões preciosas de elementos constituintes de seus cursos, para acelerar e facilitar o movimento de profissionalização dos funcionários de escolas! Mais ainda: neste momento
em que o fantasma do desemprego ameaça o futuro de tantos adolescentes e jovens, como seria
bom acenar para novas oportunidades de formação séria e de emprego digno e com um potencial ainda desconhecido de efeitos para a qualidade e a diversidade da formação dos cidadãos e
cidadãs deste país!
Resta-me confiar em que os colegas conselheiros e conselheiras estaduais de educação e que
os secretários e secretárias estaduais e municipais de educação se sensibilizem para esta questão:
a da sólida formação e profissionalização dos atuais e futuros funcionários da educação básica.
A CNTE pode continuar a contar com meu empenho neste sentido no Conselho Nacional de
Educação e nos outros campos em que me for dado lutar. E, ao concluir este voto, olho e me
recordo de todos os funcionários e funcionárias de escola que ajudaram a tecer, desde o primário,
minha existência e minha consciência: agradeço-lhes, tanto como aos mestres, o seu trabalho,
quase sempre escondido e muitas vezes esquecido. Estou certo de que ele está na base das alegrias de muitos e, em especial, de minha felicidade.

Brasília, 15 de outubro de 1999.
Na versão da CNTE, Dia do Profissional da Educação.
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I – Relatório
1 Introdução
O artigo 90 da Lei 9394/96, referindo-se às atribuições do CNE, em relação a períodos de
transição, estabelece:
“Art. 90 – As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se
instituiu nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante
delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a
autonomia universitária.”
Em conseqüência, este Parecer trata, justamente, de vários aspectos normativos para a
Educação Infantil, a serem considerados pelos sistemas educacionais, a partir da aprovação
da LDB/96. Esta Lei, incorporando dispositivos da Constituição Federal de 1988, entende
a Educação Infantil como etapa inicial da Educação Básica e, portanto, direito inalienável de
cidadania e dever do Estado. Por oportuno, registre-se que as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil integram o Parecer CEB/CNE nº 22/98, aprovado em 17/12/98,
Resolução CEB/CNE nº 1/99 publicada no Diário Oficial da União, em 13/04/99.
A grande quantidade de dúvidas geradas pelos artigos da LDB/96, relativa à Educação
Infantil, e à sua especificidade, que envolve, além do âmbito da educação pública e privada, em
várias esferas administrativas, outros âmbitos de atuação como o da Previdência e Assistência
Social, impõe a necessidade deste Parecer por parte da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, enfatizando, em especial, os seguintes aspectos normativos:
1. Vinculação das Instituições de Educação Infantil aos Sistemas de Ensino;
2. Proposta Pedagógica e Regimento Escolar;
3. Formação de Professores e outros Profissionais para o trabalho nas instituições de Educação
Infantil;
4. Espaços Físicos e Recursos Materiais para a Educação Infantil.
Tais aspectos são relevantes em virtude da Educação Infantil, reconhecida como etapa inicial
da Educação Básica, guardar especificidade em relação aos demais níveis de ensino, que se traduz
na indissociabilidade das ações de cuidar e educar, em todos os âmbitos de atuação, o que inclui
desde uma concepção de responsabilidade compartilhada entre família e poder público, definição
de tipos de instituições, volume de serviços oferecidos, horários de funcionamento, até as ações
que se desenvolvem diretamente com a criança. Essa especificidade implica na construção de
uma identidade própria à Educação Infantil que reconhece, conjuntamente, as necessidades e
interesses das crianças e suas famílias no contexto da modernidade.
Na implantação de uma política pública para a criança de 0 a 6 anos, as conquistas do campo
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devem ser validadas, assim como seu caráter multissetorial e multifuncional. Assim, é indispensável
que os Sistemas de Ensino considerem as exigências legais, que criam um contexto para este
Parecer e dentre as quais se destacam:
• Os sistemas de ensino, autônomos e sujeitos de atribuições no âmbito de suas competências
legais, organizam-se e articulam-se entre si sob o princípio do regime de colaboração;
• O término do prazo fixado pelo artigo 89, das Disposições Transitórias da LDB/96, que
define: “As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo
de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino.”
Desta forma, é claro que a integração das instituições de Educação Infantil ao respectivo
sistema de ensino, não é uma opção da instituição nem do sistema: ela está definida pela Lei
e responde às necessidades e direitos das crianças brasileiras de 0 a 6 anos;
• A homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Parecer
CEB/CNE 22/98 aprovado em 17/12/98 (Processo 23001.000196/98-32), Resolução
CNE/CEB no.1/99. D.O.U., Brasília, 13 abr. 1999. Seção 1, p.18.
Desta forma, este Parecer contribui para a realização de uma transição construtiva e democrática - em concordância com os preceitos legais e direitos das crianças de 0 a 6 anos - solidário com os interesses das crianças, os de suas famílias e professores, nos vários Sistemas de
Ensino do país.
Dentro do espírito de colaboração que deve presidir a política educacional na Federação
brasileira, vários setores do Poder Executivo, como os próprios Ministérios da Educação e da
Previdência Social, além de órgãos como os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação,
vêm contribuindo com publicações e discussões sobre as questões normativas, para o melhor
funcionamento da Educação Infantil no país.
Há que se destacar também, a grande importância da ampla mobilização dos Fóruns Estaduais
de Educação Infantil, compostos por órgãos públicos, organizações da sociedade civil, sindicatos
e universidades, cujo objetivo principal é o de articular esforços e recursos para a promoção e
melhoria da política de Educação Infantil. Estes Fóruns, além de agir no âmbito estadual, já se
articulam em âmbito regional e nacional, possibilitando o planejamento, desenvolvimento e
avaliação de ações que configuram o exercício de uma atividade cidadã eficaz, nos termos em que
estabelece o § Único do Art. 1 da Constituição Federal, neste caso, em prol de uma verdadeira
Política Nacional para as crianças de 0 a 6 anos no Brasil.
As orientações que se seguem, entre outras, integram algumas das decisões contidas em
documentos, decretos, e publicações oriundas dos Ministérios da Educação e da Previdência
Social, de Secretarias e Conselhos Municipais de Educação e dos Fóruns de Educação Infantil de
vários estados brasileiros.
É importante citar, especificamente, as seguintes publicações:
• MEC/SEF/DPE/COEDI “Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de
Instituições de Educação Infantil” Brasília, DF, 1998;
• MEC/SEF/DPE/COEDI “Ação compartilhada de atenção integral à criança de 0 a 6
anos, Brasília, DF, 2000”;
• MPAS/SEAS, Gerência de Projetos de Zero a Seis Anos, “Ação compartilhada de atenção
integral à criança de zero a seis anos”, Brasília, DF, 1999.
É, pois, a partir de todas estas contribuições e das discussões e deliberações no âmbito da
Câmara de Educação Básica do CNE , que este Parecer se apresenta.
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2. Fundamentos Legais dos Direitos das Crianças de 0 a 6 anos
O novo ordenamento constitucional e legal brasileiro atribui às crianças direitos de cidadania,
definindo que sua proteção integral deve ser assegurada pela família, pela sociedade e pelo poder
público, com absoluta prioridade.
Há vários instrumentos legais, garantindo os direitos de cidadania das crianças brasileiras de
0 aos 6 anos, dentre os quais destacamos:
a- Constituição Brasileira de 1988;
b- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9394/96);
c- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – (DCNEI/99) Parecer CEB/
CNE nº. 22/98, aprovado em 17/12/98, Resolução CEB/CNE nº 1/99. Diário Oficial,
Brasília, 13/4/99, Seção 1, p.18;
d- Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8069/90);
e- Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8742/93);
f- Convenções Internacionais;
g- Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais.
A Política Nacional para a infância deve considerar as crianças como sujeitos de direitos,
cidadãos em processo e alvo preferencial de políticas públicas integradas. Devem, também, ser
alvo da política nacional para a infância, os cuidados e a educação pré-natal, voltados aos futuros
pais.
Em conseqüência, a política nacional para as crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, com a
faculdade posta pelo artigo 87, § 3º, I da LDB, deverá ser feita com o apoio e a participação
de todos os segmentos da sociedade, desde os Ministérios, em especial os da Educação, da
Saúde, da Previdência Social, da Justiça e do Trabalho, até às Secretarias e Conselhos Estaduais
e Municipais, os Conselhos Tutelares, os Juizados das Varas da Infância, as Associações e
Organizações da sociedade civil, junto com os profissionais da comunicação e da informação.
É nesta perspectiva que devemos nos ater a alguns dos conteúdos legais dos instrumentos citados,
para poder estabelecer as diretrizes operacionais para a Educação Infantil.
a. Destacaremos, inicialmente, os artigos da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988:
• Art. 6º “São direitos sociais: a educação, a saúde, (...) a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”;
• Art.7º (Emenda Constitucional 20/98) – XXV – “São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: assistência gratuita
aos filhos e dependentes desde o nascimento até os seis anos de idade em creches e préescolas”;
• Art. 30 – “Compete aos municípios: VI- Manter, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental”;
• Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente, de
contribuição à seguridade social e tem por objetivos:
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes.
• Art. 208 – IV “ O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: (...)
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”;
• Art. 211 “ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime
de colaboração, seus sistemas de ensino. II “ Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil”;
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• 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”.
b. Consideram-se, em seguida, conteúdos específicos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(Lei 9394/96):
• O Art. 1º define que: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
• § 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por
meio do ensino, em instituições próprias.
• § 2. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.”
• O Art.2º afirma: “ A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
Como se observa, os dois primeiros artigos da LDB pressupõem sempre a integração entre
os esforços da família e do Estado.
• O Art.4, IV vem garantir o dever do Estado com educação escolar pública, efetivada
mediante a garantia de atendimento gratuito em “ creches e pré-escolas às crianças de 0 a
6 anos de idade.”
• O Art. 11, V incumbe os municípios de oferecer educação infantil em creches e préescolas, e com prioridade, o ensino fundamental, permitida à atuação em outros níveis de
ensino somente quando estiverem atendidas, plenamente, as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.
• O Art. 12, VI e VII preconiza que os estabelecimentos de ensino devem articular-se com as
famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.
• Os Art. 13, I, II, VI e 14, I e II analisam a questão das propostas pedagógicas, atribuindo
grande importância ao papel dos professores em sua concepção, desenvolvimento, avaliação,
interpretação e articulação junto às famílias.
• Os Art. 17, § único, 18, I e II referem-se à integração da Educação Infantil aos Sistemas de
Ensino, tanto no que diz respeito a rede pública quanto à rede privada. Sobre este assunto
é muito importante verificar as Disposições Transitórias em seu Art. 89, que define o prazo
para que as instituições de educação infantil sejam integradas a seus respectivos sistemas de
ensino;
• Os Art. 29, 30 e 31 que definem a finalidade da Educação Infantil;
• Os Art.62; 63, I e II; 64 e 67 e as Disposições Transitórias, Art. 87, § 1, § 3, I, III e IV; e
§ 4 tratam das questões relativas à formação dos professores para a Educação Infantil;
• Os Art. 69, 70 e 77 que tratam dos recursos financeiros;
• O Art. 90 define como foros de resolução de dúvidas o CNE e por delegação deste, os
respectivos Conselhos Municipais e Estaduais;
• Sobre a inclusão das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental, a CEB/CNE se manifestou
no Parecer CEB no. 20 de 02/12/98;
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• Sobre financiamento da educação, o CNE emitiu o Parecer CEB/CNE 26/97.
c. É também indispensável destacar a importância da definição das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil e em especial, no que concerne a este período de transição, o
disposto nas Diretrizes nº. 4, 5, 6, 7 e 8, que tratam, respectivamente:
• da elaboração das Propostas Pedagógicas;
• dos processos de avaliação das crianças;
• da exigência da presença de professores, na equipe de direção e coordenação, com, pelo
menos, o curso normal de nível médio;
• e das Propostas Pedagógicas e Regimentos, como elementos indispensáveis para propiciar a
gestão autônoma e de qualidade , das instituições de educação infantil.
d. Em seguida indicamos os seguintes conteúdos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
1990:
• Cap. IV art. 53 – IV “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente (...) atendimento
em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.”
Parágrafo único – “É direito dos pais ou do responsável ter ciência do processo pedagógico,
bem como participar da definição das propostas educacionais.”
e. O Art. 2º da Lei Orgânica da Assistência Social 1993, também deve ser considerado:
• Art.2º “A Assistência Social tem por objetivos:
I - proteção à família, à maternidade, à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes.
f. Convém lembrar, também, que o Brasil é signatário de convenções internacionais sobre
direitos humanos:
• Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU 1948;
• Convenção Internacional sobre Direitos da Criança – ONU 1989;
• Declaração Mundial sobre Educação para Todos – Jomtien 1990.
Além de ratificar as referidas convenções, o que imprime às mesmas o caráter de lei nacional,
o Brasil incorporou à sua legislação os princípios daqueles acordos internacionais, de tal maneira
que a legislação sobre direitos das crianças brasileiras é considerada como das mais avançadas do
mundo.
g. Também é importante registrar que no âmbito dos Estados e dos Municípios, entes
federados, as Constituições e leis orgânicas garantem os direitos das crianças à educação infantil e,
em alguns casos, avançam mais do que a legislação federal. Assim, torna-se importante considerar
os dispositivos sobre Educação Infantil constantes nestas constituições e leis orgânicas.
3. Gestão
A responsabilidade pela Educação Infantil no âmbito dos municípios está claramente definida

MARCOS LEGAIS

pela LDB/96 e reiterada pela Emenda Constitucional no. 14, que subvinculou os recursos de
impostos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, orienta para que
os gastos com a Educação Infantil se situem dentro das receitas não subvinculadas ao ensino
fundamental (10% ou mais dos impostos e transferências subvinculados bem como 25% ou mais
dos outros impostos não subvinculados, variando de acordo com as respectivas Constituições e
Leis Orgânicas).
Merece registro a ausência de articulação e racionalidade nas ações dos setores de educação,
saúde, assistência social e cultura, o que torna difusa a política municipal para infância. O
fracionamento de ações é um importante fator para o desperdício dos escassos recursos
financeiros desses setores na área da infância. A racionalização dos recursos existentes, através
de bons processos de gestão, permitiria um expressivo acréscimo do atendimento à criança nos
municípios brasileiros.
Entre as atribuições da União previstas no Art. 9º da LDB cabe a União, por meio do MEC
articular e compatibilizar no financiamento da Educação Infantil a macro/função de Políticas
Sociais, consolidando a tradição histórica dos aportes dos Ministérios da Saúde, Trabalho,
Previdência e Assistência Social e Justiça, assim como recursos dos empregadores, como o
subsídio para o auxílio/creche, com vista a integrar os recursos conjuntos, numa função contábil
unificada.
Uma intensa mobilização terá que acompanhar a identificação dos recursos municipais e,
para isto, é necessário contar com a adesão e decisivo apoio da imprensa, da mídia eletrônica
e do marketing social. Em primeiro lugar, é necessário criar um consenso entre gestores de
política educacional e a sociedade sobre a prioridade para a Educação Infantil, condição para
identificar e operacionalizar fontes adicionais de financiamento, público e privado. Tais recursos
são indispensáveis para que Prefeituras, Conselhos de Direitos da Criança, Conselhos Tutelares e
organizações não governamentais, efetivem o direito da criança de 0 a 6 anos à Educação Infantil
como primeira etapa da Educação Básica.
A partir desta identificação de alguns dos conteúdos legais sobre a natureza das instituições de
Educação Infantil, sua caracterização e vinculação sistêmica, seus recursos humanos e materiais,
suas propostas pedagógicas e regimentos e a legitimidade de sua existência, definem-se os aspectos
normativos que possibilitam aos sistemas de ensino, a transição em direção às metas propostas
pela LDB/96 e pelas DCNEI/99.

II – Voto do Relator
1. Vinculação das Instituições de Educação Infantil aos Sistemas de Ensino
Atendendo ao disposto nos Arts. 17, § único, 18, I e II e ao Art. 89 das Disposições Transitórias
da LDB/96, que se referem à integração das instituições de educação infantil a seus respectivos
sistemas de ensino, até 20 de dezembro de 1999, delibera-se:
a. Compete ao respectivo sistema de ensino, através de seus órgãos próprios, autorizar,
supervisionar e avaliar, segundo a legislação municipal ou estadual pertinente, as instituições de
educação infantil, públicas e privadas. Os sistemas deverão contar no exercício dessas incumbências
com a colaboração das áreas de Saúde, Assistência Social, Justiça e Trabalho.
b. As instituições de educação infantil, públicas e privadas, devem estar, preferencialmente,
integradas ao respectivo sistema municipal de ensino.
c. A partir da homologação e publicação deste Parecer, novas instituições de educação infantil
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somente poderão entrar em funcionamento, se autorizadas pelos órgãos próprios, dos respectivos
sistemas de ensino, considerando o decurso do prazo estabelecido no Art.89 da LDB/96.
d. A partir da data de homologação e publicação deste Parecer, todas as instituições de
educação infantil, públicas ou privadas, que ainda estiverem funcionando sem autorização, deverão
solicitar ao órgão próprio de seu sistema de ensino, as medidas indispensáveis ao cumprimento
da prescrição legal, sob pena de serem impedidas de funcionar.
e. Os municípios, titulares de sistemas autônomos de ensino desde a Constituição Federal
de 1988, podem, a partir do regime de colaboração, optar pelo disposto no § único do Art. 11
da LDB. Neste sentido, todas as instituições de educação infantil localizadas nos Municípios
que ainda não tenham institucionalizado seu sistema de ensino próprio, até que o façam, devem
ser autorizadas, e supervisionadas e avaliadas pelo sistema estadual de ensino, de acordo com a
legislação estadual pertinente, excluindo-se as mantidas pela União.
f. Quando da solicitação de autorização de funcionamento ao órgão respectivo de seu
sistema de ensino, as instituições de educação infantil deverão cumprir as exigências das normas
pertinentes aos Municípios, Estados ou do Distrito Federal e apresentar:
• Regimento Escolar;
• Quadro de Recursos Humanos;
• Recursos Materiais e Espaço Físico;
• Equipamento e Material Pedagógico.
g. O Ato de autorização de funcionamento terá validade limitada, ficando sua renovação
condicionada aos resultados de avaliação, sob a responsabilidade do respectivo sistema.
h. Diante das novas exigências contidas na legislação, e referendadas pelo presente Parecer, as
secretarias de educação devem constituir estruturas e competências capazes de assumir as funções
de articulação e coordenação da política educacional, nela incluída a responsabilidade pela rede
de instituições de educação infantil.
i. Os sistemas municipais de ensino que estejam encontrando alguma dificuldade na integração
das instituições de educação infantil, deverão contar com o apoio e supervisão do seu respectivo
sistema estadual, que deverá estabelecer prazo para que tenham condições de administrar o
processo de transição, dentro do princípio federativo de colaboração entre os vários níveis.
j. Em todas as circunstâncias deste processo de transição, deverá prevalecer o princípio de
colaboração entre as várias instâncias e níveis dos sistemas de ensino, articulados aos da Saúde,
Assistência Social, Justiça e Trabalho.
2. Proposta Pedagógica e Regimento
a- A proposta pedagógica, base indispensável que orienta as práticas de cuidado e educação das
instituições de Educação Infantil e a relação com suas famílias, deve ser concebida, desenvolvida
e avaliada pela equipe docente, respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos referidos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e as normas do respectivo sistema, em
articulação com a comunidade institucional e local.
b- Tal proposta, em suas práticas de educação e cuidado, deve integrar aspectos físicos,
afetivos, cognitivos, sociais e culturais das crianças, respeitar a expressão e as competências
infantis, garantindo a identidade, a autonomia e a cidadania da criança em desenvolvimento.
c- O Regimento Escolar, documento normativo da instituição de educação infantil, de sua
inteira responsabilidade, deve sustentar a execução da proposta pedagógica, e será encaminhado
ao órgão normativo do sistema de ensino, para efeito de análise, cadastramento e arquivo.
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3. Formação de Professores e outros Profissionais para o trabalho nas Instituições de
Educação Infantil
a. Os professores das instituições de educação infantil públicas ou privadas, deverão possuir,
pelo menos, o diploma de curso normal de formação de professores de nível médio, conforme o
Art. 62 da LDB/96 e Pareceres 10/97, 1/99 e 2/99 da CEB do CNE.
b. Os Diretores /Coordenadores com, no mínimo, o curso de formação de professores em
nível médio, devem articular as ações de cuidado e educação das crianças de 0 a 6 anos, com
todos os profissionais componentes da equipe, inclusive os de outras áreas como a Assistência
Social e a Saúde.
c. Todas as instituições de educação infantil, qualquer que seja sua caracterização, terão o
prazo até 2007 para ter todos o seus professores com, pelo menos, o curso normal de nível médio.
Dentro do mesmo prazo, será também exigida a escolaridade de ensino médio, admitindo-se
como mínimo o ensino fundamental, para outros profissionais.
d. Para fazer frente a estas exigências legais para a profissionalização docente dos professores
para a educação infantil, inclusive aqueles que no momento são leigos, deverá haver intensa
mobilização das Universidades Públicas e Privadas, Institutos Superiores de Educação, Escolas
Normais de Nível Médio, Secretarias, Conselhos e Fóruns de Educação na criação de estratégias
de colaboração, entre os vários sistemas, possibilitando a habilitação dos profissionais, dentro dos
parâmetros legais.
e. Para atender ao disposto no § 4 do Art. 87 das Disposições Transitórias, o Poder Público,
as Universidades, Institutos Superiores de Educação e Escolas Normais de Nível Médio em
colaboração com as instituições de educação infantil, deverão estabelecer estratégias para garantir
que os professores com habilitação de nível médio possam dispor de alternativas para formação
continuada.
4 Espaços Físicos e Recursos Materiais para a Educação Infantil
a- Os espaços físicos das instituições de educação infantil deverão ser coerentes com sua
proposta pedagógica, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, e com as normas
prescritas pela legislação pertinente, referentes a: localização, acesso, segurança, meio ambiente,
salubridade, saneamento, higiene, tamanho, luminosidade, ventilação e temperatura, de acordo
com a diversidade climática regional.
b- As normas devem prever ainda o número de professores por criança, dependendo de sua
faixa etária, entre 0 e 6 anos de idade, em consonância com Art. 25 da LDB/96.
c- Os espaços internos e externos deverão atender às diferentes funções da instituição de
educação infantil, contemplando:
• Ventilação, temperatura, iluminação, tamanho suficiente, mobiliário e equipamento
adequados;
• Instalações e equipamentos para o preparo de alimentos que atendam às exigências de
nutrição, saúde, higiene e segurança, nos casos de oferecimento de refeição;
• Instalações sanitárias suficientes e próprias para uso exclusivo das crianças;
• Local para repouso individual pelo menos para crianças com até um ano de idade, área livre
para movimentação da s crianças, locais para amamentação e higienização e espaço para
tomar sol e brincadeiras ao ar livre;
• Brinquedos e materiais pedagógicos para espaços externos e internos dispostos de modo a
garantir a segurança e autonomia da criança e como suporte de outras ações intencionais;
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• Recursos materiais adequados às diferentes faixas etárias, à quantidade de crianças atendendo
aspectos de segurança, higienização, manutenção e conservação.

Brasília, 16 de fevereiro de 2000
Conselheiro Antenor Manoel Naspolini - Relator
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Parecer CNE/CEB nº 10, de 5 de abril de 2000

INTERESSADO/MANTENEDORA: MEC/Secretaria de Educação Média e tecnológica

UF: DF

ASSUNTO: Providências do CNE/CEB para orientar os Conselhos Estaduais de Educação sobre procedimentos
para implantar a Educação Profissional de Nível Técnico
RELATOR CONSELHEIRO: Conselheiro Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO Nº 23001.000059/2000-00
PARECER Nº:
CEB 10/2000

CÂMARA OU COMISSÃO:
Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
05/04/2000

I – Relatório
1- Em 31 de janeiro do corrente, através do ofício CGEP/SEMTEC/MEC nº 123, o
Prof. Ruy Leite Berger Filho, Secretário de Educação Média e Tecnológica do MEC, solicitou
providências deste colegiado no sentido de orientar os órgãos normativos estaduais quanto aos
procedimentos para análise e aprovação de cursos de qualificação profissional de nível técnico,
particularmente, do curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem.
2- Esta solicitação faz sentido em razão das preocupações manifestadas pelo Ministério da
Saúde sobre a implantação do PROFAE – Projeto de Profissionalização de Trabalhadores da área
de Enfermagem, que objetiva qualificar cerca de 250.000 (duzentos e cincoenta mil) trabalhadores
da área da Saúde Hospitalar que ainda não possuem a devida formação profissional.
3- O aviso ministerial nº 723/GM, de 19/11/99 (DOC. 026.693/99-84), encaminhado
pelo Senhor Ministro de Estado da Saúde para o Senhor Ministro de Estado da Educação,
informa que esse volume de trabalhadores sem a devida formação profissional, empregados todos
em serviços públicos, privados e filantrópicos de saúde encontra-se em situação de exercício
ilegal da profissão; além do mais, os coloca na “posição de agente de risco para o atendimento à
saúde da população”.
4- O Senhor Ministro da Saúde informa que esses trabalhadores correm o “risco iminente
de perda de emprego pelo exercício ilegal da profissão”, por conta, inclusive, da necessidade
de “ajustar-se às demandas do mercado de trabalho em saúde”. O aviso ministerial nº 723/99
explica ainda que boa parte desses trabalhadores sequer possuem o ensino fundamental completo.
Este fato orientou o PROFAE a escolher dois eixos centrais de atuação: oferta de cursos de
Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem e oferta de cursos de Complementação do
Ensino Fundamental, pela via do “Ensino Supletivo”, na modalidade de “Educação de Jovens e
Adultos” (EJA).
5- De acordo com o aviso ministerial nº 723/99, o desenho curricular do curso de Auxiliar
de Enfermagem proposto para o PROFAE segue as orientações da nova LDB e, na falta das
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico à época
da elaboração do projeto, isto é, nos anos de 1998 e 1999, seguem as Resoluções de nº 07/77
e 08/77, do antigo Conselho Federal da Educação. Em termos de escolaridade mínima para a
matrícula no curso de Auxiliar de Enfermagem é exigida a conclusão do Ensino Fundamental
(antigo Ensino de 1º Grau).
6- O Ministério da Saúde entende que “o PROFAE está completamente respaldado pela nova
legislação educacional, como curso de Qualificação Profissional, parte do itinerário de formação
do Técnico de Enfermagem”.
7- O Ministério da Saúde teme que o PROFAE possa “vir a ser inviabilizado por pressões
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corporativas”, que podem “conduzir à extinção de uma ocupação tradicionalmente reconhecida
como útil e necessária na área da Saúde, qual seja a do Auxiliar de Enfermagem”. Essas pressões
corporativas partem “de uma visão idealizada de que seria possível transformar o mundo real
do trabalhador por meio de legislação, o que inviabiliza a formação profissional do Auxiliar de
Enfermagem”.
8- O Senhor Ministro da Saúde informa, ainda, que tem recebido naquele ministério insistentes
relatos no sentido de que:
8.1- Os cursos de Auxiliar de Enfermagem, no entendimento de que esses cursos são de
“Qualificação Profissional de Nível Básico”, não estão sendo autorizados pelos Conselhos
Estaduais de Educação;
8.2- Os Conselhos Profissionais, em especial os Conselhos Regionais de Enfermagem, “vêm
insistindo para que os órgãos educacionais exijam o Ensino Médio (antigo 2º Grau) como prérequisito para a entrada do educando no curso de Auxiliar de Enfermagem”.
9- O Senhor Ministro do Estado da Educação, em resposta ao Senhor Ministro do Estado da
Saúde, fundamentado no bem lançado parecer técnico CGEP/SEMTEC/MEC nº 01/2000,
através do aviso ministerial nº 051/2000, de 15/02/2000, esclarece que:
9.1- “O curso de Auxiliar de Enfermagem se enquadra na categoria de qualificação profissional
de nível técnico, cujo requisito de entrada, conforme Parecer nº 016/99 do CNE-CEB, é a
existência de condições para a matrícula no ensino médio”, para os efeitos do PROFAE ou seja,
a conclusão do ensino fundamental;
9.2- “O curso de Auxiliar de Enfermagem confere Certificação de Qualificação Técnica, cuja
validade nacional está condicionada ao cadastramento do curso e respectivo plano no Sistema
Nacional de Cursos de Educação Profissional, mantido por este Ministério, conforme estabelecido
na Resolução CNE/CEB nº 04/99”;
9.3- “Os cursos de qualificação profissional de nível técnico de Auxiliar de Enfermagem,
financiados pelo PROFAE, para devida validação, deverão ser autorizados pelo Órgão Normativo
do Sistema no qual se insere a Instituição formadora”.
9.4- “Estão sendo tomadas providências para que o Egrégio Conselho Nacional de Educação
oriente os Órgãos Normativos dos Sistemas Estaduais de Ensino, quanto à matéria em pauta”.
10- Em 15 de março do corrente, o protocolado foi encaminhado a esse Conselheiro para
análise e parecer orientador dos Conselhos Estaduais de Educação sobre o assunto.

II Apreciação
1- O PROFAE – Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem
é uma iniciativa do Ministério da Saúde, para ser desenvolvido em todo o território nacional,
no período de 2000 a 2003, com o apoio financeiro do BID – Banco Interamericano de
Desenvolvimento e do Ministério do Trabalho e Emprego, através do FAT – Fundo de Amparo
ao Trabalhador. No que se refere à qualificação profissional dos trabalhadores de Enfermagem,
o PROFAE pretende qualificar cerca de 250.000 (duzentos e cincoenta mil) Auxiliares de
Enfermagem, hoje empregados sem a exigida qualificação profissional, em estabelecimentos de
saúde públicos, privados e filantrópicos. O PROFAE objetiva “melhorar a qualidade da atenção
ambulatorial e hospitalar”, tanto pela oferta de cursos de qualificação profissional de Auxiliar de
Enfermagem para esses profissionais, já empregados mas ainda não devidamente qualificados,
quanto pela oferta de escolarização em nível de conclusão do Ensino Fundamental, para que
os profissionais que não possuam essa escolaridade mínima exigida para freqüentar cursos de
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qualificação profissional de nível Técnico possam completar seus estudos de ensino fundamental,
na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), para depois regularizarem sua qualificação
e conseqüente situação profissional.
2- No processo de qualificação profissional de Auxiliar de Enfermagem o PROFAE matriculará
apenas trabalhadores que já possuam certificado de conclusão do ensino fundamental (antigo
ensino de 1º Grau) e “sejam empregados e exercendo ações de enfermagem”, ou que “ estejam
desempregados no momento, mas tenham trabalhado, no mínimo, 18 meses consecutivos entre
01/01/96 e 31/12/98”. Aqueles “trabalhadores de enfermagem que ainda não concluíram o
ensino fundamental exigido para a qualificação profissional” de Auxiliar de Enfermagem deverão,
antes, concluir o exigido ensino fundamental. O PROFAE apoiará a formação de turmas em
cursos na modalidade Educação de Jovens e Adultos.
3- Tem razão o Ministério da Saúde em seus receios de inviabilização de tão importante
iniciativa daquele Ministério, de um lado pelas pressões corporativistas e de outro pelos eventuais
desencontros de informações dos órgãos normativos dos sistemas estaduais de ensino. O assunto
é bastante polêmico e foi objeto de acalorados debates nas várias audiências públicas que
antecederam a definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de
Nível Técnico pelo Parecer CNE/CEB nº 16/99, de 05/10/99, homologado pelo Senhor
Ministro do Estado da Educação em 26/11/99, e pela Resolução CNE/CEB nº 04/99, de
08/12/99, publicada no D.O.U. de 22/12/99.
4- Mesmo após a publicação do Parecer CNE/CEB nº 16/99 e da Resolução CNE/CEB
nº 04/99, o assunto ainda voltou ao debate nesta câmara, trazido por uma escola do Espírito
Santo, que mereceu clara e lúcida resposta do Conselheiro Fábio Luiz Marinho Aidar, através
do Parecer CNE/CEB nº 01/2000, o qual esclarece, “in fine” que, “o plano de curso de
Auxiliar de Enfermagem deve pautar-se pelo Parecer CNE/CEB nº 16/99 e Resolução CNE/
CEB nº 04/99, bem como pelo que dispõe sobre a matéria a legislação específica do exercício
profissional, buscando garantir a aquisição das competências requeridas para o exercício legal da
referida ocupação”.
5- Para melhor orientar os sistemas estaduais de ensino sobre a matéria, é conveniente
relembrar o que reza sobre o assunto o Parecer CNE/CEB nº 16/99, especialmente em seu
item 07 – “Organização da Educação Profissional de Nível Técnico”:
a) cursos técnicos poderão ser organizados em módulos (artigo 8.º) e, “no caso de o
currículo estar organizado em módulos, estes poderão ter caráter de terminalidade para efeito
de qualificação profissional, dando direito, neste caso, a certificado de qualificação profissional”
(§ 1.º do artigo 8.º). E mais: “os módulos poderão ser cursados em diferentes instituições
credenciadas” (§ 3.º do artigo 8.º) com uma única exigência: que “o prazo entre a conclusão do
primeiro e do último módulo não exceda cinco anos” (§3º do artigo 8º).
b) De acordo com esses dispositivos, a educação profissional de nível técnico contempla a
habilitação profissional propriamente dita de técnico de nível médio, (artigo 3º, Inciso II e
5º), as qualificações iniciais e intermediárias (artigo 8.º e seus parágrafos); e os módulos ou
cursos posteriormente desenvolvidos, complementarmente, de especialização, aperfeiçoamento
e atualização (inciso III do artigo 1.º).
c) O diploma de uma habilitação profissional de técnico de nível médio, portanto, pode ser
obtido por um aluno que conclua o ensino médio e, concomitante ou posteriormente, tenha
concluído um curso técnico, com ou sem aproveitamento de estudos. Esse curso pode ter sido
feito de uma vez, por inteiro, ou a integralização da carga horária mínima, com as competências
mínimas exigidas para a área profissional objeto de habilitação, poderá ocorrer pela somatória de
etapas ou módulos cursados na mesma escola ou em cursos de qualificação profissional ou etapas
ou módulos oferecidos por outros estabelecimentos de ensino, desde que dentro do prazo limite
de cinco anos.

MARCOS LEGAIS

d) Os cursos feitos há mais de cinco anos, ou cursos livres de educação profissional de nível
básico, cursados em escolas técnicas, instituições especializadas em educação profissional, ONGs,
entidades sindicais e empresas, e os conhecimentos adquiridos no trabalho também poderão
ser aproveitados, mediante avaliação da escola que oferece a referida habilitação profissional, à
qual compete a “avaliação, reconhecimento e certificação, para prosseguimento ou conclusão de
estudos” (artigo 41). A responsabilidade, neste caso, é da escola que avalia, reconhece e certifica
o conhecimento adquirido alhures, considerando-o equivalente a componentes do curso por ela
oferecido, respeitadas as diretrizes e normas dos respectivos sistemas de ensino.
e) Isto significa que os alunos, devidamente orientados pelas escolas e pelas entidades
especializadas em educação profissional, que oferecem ensino técnico de nível médio, poderão
organizar seus próprios itinerários de educação profissional. Podem fazer vários cursos de
educação profissional, de nível básico ou de nível técnico. Os cursos de nível básico, para
terem aproveitamento de estudos no nível técnico, deverão ter seus conhecimentos avaliados,
reconhecidos e certificados pela escola recipiendária. Os cursos, etapas ou módulos de nível
técnico, de escolas devidamente autorizadas independem de exames de avaliação obrigatória
para que seus conhecimentos sejam aproveitados, cabendo à escola decidir sobre a necessidade
de avaliação em função do currículo adotado.
f) A aquisição das competências profissionais exigidas pela habilitação profissional definida
pela escola e autorizada pelo respectivo sistema de ensino, com a correspondente carga horária
mínima por área profissional, acrescida da comprovação de conclusão do ensino médio, possibilita
a obtenção do diploma de técnico de nível médio.
g) Aquele que concluir um ou mais cursos de qualificação profissional, de forma independente
ou como módulo de curso técnico, fará jus apenas aos respectivos certificados de qualificação
profissional, para fins de exercício profissional e de continuidade de estudos. Os certificados
desses cursos deverão explicitar, em histórico escolar, quais são as competências profissionais
objeto de qualificação que estão sendo certificadas, explicitando também, o título da ocupação.
No caso das profissões legalmente regulamentadas será necessário explicitar o título da ocupação
prevista em lei, bem como garantir a aquisição das competências requeridas para o exercício legal
da referida ocupação.
h) A área é a referência curricular básica para se organizar e se orientar a oferta de cursos de
educação profissional de nível técnico. Os certificados e diplomas, entretanto, deverão explicitar
títulos ocupacionais identificáveis pelo mercado de trabalho, tanto na qualificação e na habilitação
profissional, quanto na especialização. Por exemplo: Diploma de Técnico de Enfermagem –
Área de Saúde; Certificado de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem - Área de
Saúde; Certificado de Especialização Profissional em Enfermagem do Trabalho - Área de Saúde;
Diploma de Técnico em Agroindústria – Áreas de Agropecuária e de Indústria; Diploma de
Técnico em Gestão Hoteleira – Áreas de Gestão e de Turismo e Hospitalidade; Certificado de
Qualificação Profissional de Programador de Microcomputador – Área de Informática; Diploma
de Técnico em Informática – Área de Informática; Certificado de Especialização em Organização
de Sistemas – Áreas de Informática e de Gestão.
i) Os cursos referentes a ocupações que integrem itinerários profissionais de nível técnico
poderão ser oferecidos a candidatos que tenham condições de matrícula no ensino médio. Esses
alunos receberão o respectivo certificado de conclusão da qualificação profissional de nível
técnico. Para a obtenção de diploma de técnico, na continuidade de estudos, será necessário
concluir o ensino médio. Os alunos deverão ser devidamente orientados quanto a essa exigência
e estimulados à continuidade de estudos.
j) A não existência daquela “habilitação parcial” prevista pelo Parecer CFE n.º 45/72 como
“habilitação diferente da do técnico”, no âmbito da Lei Federal n.º 5.692/71, associada à
figura do auxiliar técnico, não é impeditiva, no entanto, de que uma escola possa oferecer, como
módulo ou etapa de um curso técnico de nível médio ou como curso de qualificação profissional
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nesse nível, um curso ou módulo de auxiliar técnico, desde que essa ocupação efetivamente exista
no mercado de trabalho. A legislação atual não desconsiderou a figura do auxiliar técnico que
existe no mercado de trabalho, como ocupação reconhecida e necessária. O que não subsiste
mais, frente à legislação educacional atual, é a habilitação profissional parcial de auxiliar técnico
sem correspondência no mercado de trabalho, o que, efetivamente, não é o caso do Auxiliar
de Enfermagem, “ocupação tradicionalmente reconhecida como útil e necessária na área da
saúde”.
k) Os cursos de educação profissional de nível técnico, quaisquer que sejam, de qualificação,
habilitação ou especialização profissional, em sua organização, deverão ter como referência
básica, no planejamento curricular, o perfil do profissional que se deseja formar, considerandose o contexto da estrutura ocupacional da área ou áreas profissionais, a observância das
Diretrizes Curriculares Nacionais e os referenciais curriculares por área profissional, definidos
e difundidos pelo Ministério da Educação. Essa referência básica deverá ser considerada tanto
para o planejamento curricular dos cursos, quanto para a emissão dos certificados e diplomas,
bem como dos correspondentes históricos escolares, os quais deverão explicitar as competências
profissionais obtidas.
l) Um outro importante aspecto que deve ser destacado para o planejamento curricular é
o da prática profissional. Na educação profissional, embora óbvio, deve ser repetido que não
há dissociação entre “teoria” e “prática”. O ensino deve contextualizar competências, visando
significativamente a ação profissional. Daí, que a “prática” se configura não como situação ou
momento distinto do curso, mas como uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em
ação o aprendizado dos alunos.
m) A prática profissional constitui e organiza o currículo, devendo ser a ele incorporada
no plano de curso. Inclui, quando necessário, o estágio profissional supervisionado, realizado
em empresas e instituições profissionais. Assim, as situações e o tempo de prática profissional
deverão ser previstos e incluídos pela escola na organização curricular e, exceto no caso do
estágio supervisionado, em função da natureza da habilitação ou qualificação profissional, na
carga horária mínima do curso. A duração do estágio profissional supervisionado deverá ser
acrescida ao mínimo estabelecido para o curso. Na área de Saúde, o estágio supervisionado se
torna imprescindível, especialmente quando o curso não é desenvolvido já em estabelecimento
próprio, seja hospital, clínica, centro de saúde ou similares.
6. Mesmo correndo o risco de ser demasiadamente acaciano, apresentamos a seguir alguns
destaques da Resolução CNE/CEB nº 04/99:
a) São princípios norteadores da educação profissional de nível técnico os enunciados no
artigo 3.º da LDB, mais os seguintes:
I independência e articulação com o ensino médio;
II respeito aos valores estéticos, políticos e éticos;
III desenvolvimento de competências para a laborabilidade;
IV flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização;
V identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso;
VI atualização permanente dos cursos e currículos;
VII autonomia da escola em seu projeto pedagógico.
b) São critérios para a organização e o planejamento de cursos:
I - atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade;
II - conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade institucional da
escola ou da rede de ensino.
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c) A educação profissional de nível técnico será organizada por áreas profissionais, constantes dos quadros anexos, que incluem as respectivas caracterizações, competências profissionais
gerais e cargas horárias mínimas de cada habilitação.
d) Entende-se por competência profissional a capacidade de mobilizar, articular e colocar em
ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de
atividades requeridas pela natureza do trabalho.
e) As competências requeridas pela educação profissional, considerada a natureza do trabalho,
são as:
I - competências básicas, constituídas no ensino fundamental e médio;
II - competências profissionais gerais, comuns aos técnicos de cada área;
III - competências profissionais específicas de cada qualificação ou habilitação.
f) Para subsidiar as escolas na elaboração dos perfis profissionais de conclusão e na organização e planejamento dos cursos, o MEC divulgará referenciais curriculares por área profissional.
g) Poderão ser organizados cursos de especialização de nível técnico, vinculados a determinada
qualificação ou habilitação profissional, para o atendimento de demandas específicas.
h) A organização curricular, consubstanciada no plano de curso, é prerrogativa e
responsabilidade de cada escola.
i) O perfil profissional de conclusão define a identidade do curso.
j) Os cursos poderão ser estruturados em etapas ou módulos:
I - com terminalidade correspondente a qualificações profissionais de nível técnico identificadas no mercado de trabalho;
II - sem terminalidade, objetivando estudos subseqüentes.
k) A prática constitui e organiza a educação profissional e inclui, quando necessário, o estágio
supervisionado realizado em empresas e outras instituições.
l) A prática profissional será incluída nas cargas horárias mínimas de cada habilitação.
m) A carga horária destinada ao estágio supervisionado deverá ser acrescida ao mínimo
estabelecido para o respectivo curso.
n) A carga horária e o plano de realização do estágio supervisionado, necessário em função
da natureza da qualificação ou habilitação profissional, deverão ser explicitados na organização
curricular constante do plano de curso.
o) Os planos de curso, coerentes com os respectivos projetos pedagógicos, serão submetidos
à aprovação dos órgãos competentes dos sistemas de ensino, contendo:
I justificativa e objetivos;
II requisitos de acesso;
III perfil profissional de conclusão;
IV organização curricular;
V critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores;
VI critérios de avaliação;
VII instalações e equipamentos;
VIII pessoal docente e técnico;
IX certificados e diplomas.
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p) A escola poderá aproveitar conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, adquiridos:
I no ensino médio;
II em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros
cursos;
III em cursos de educação profissional de nível básico, mediante avaliação do aluno;
IV no trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do aluno;
V e reconhecidos em processos formais de certificação profissional.
q) O MEC organizará cadastro nacional de cursos de educação profissional de nível técnico
para registro e divulgação em âmbito nacional.
r) Os planos de curso aprovados pelos órgãos competentes dos respectivos sistemas de
ensino serão por estes inseridos no cadastro nacional de cursos de educação profissional de nível
técnico.
s) A escola responsável pela última certificação de determinado itinerário de formação técnica
expedirá o correspondente diploma, observado o requisito de conclusão do ensino médio.
t) Os diplomas de técnico deverão explicitar o correspondente título de técnico na respectiva habilitação profissional, mencionando a área à qual a mesma se vincula.
u) Os certificados de qualificação profissional e de especialização profissional deverão explicitar
o título da ocupação certificada.
v) Os históricos escolares que acompanham os certificados e diplomas deverão explicitar,
também, as competências definidas no perfil profissional de conclusão do curso.
x) O MEC, em regime de colaboração com os sistemas de ensino, promoverá processo nacional
de avaliação da educação profissional de nível técnico, garantida a divulgação dos resultados.
y) A observância destas diretrizes será obrigatória a partir de 2001, sendo facultativa no
período de transição, compreendido entre a publicação desta Resolução e o final do ano 2000.
z) Fica ressalvado o direito de conclusão de cursos organizados com base no Parecer CFE
nº 45, de 12 de janeiro de 1972, e regulamentações subseqüentes, aos alunos matriculados no
período de transição.

III – Voto do Relator
Em atenção ao solicitado pelo senhor Ministro de Estado da Educação quanto a orientações
da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação aos Conselhos Estaduais de
Educação em relação aos cursos de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem, objeto
do PROFAE – Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem, do
Ministério da Saúde, sou de parecer que:
1. O curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem integra itinerário de
profissionalização do Técnico de Enfermagem. Como tal, pode ser oferecido tanto como
módulo do curso de Técnico de Enfermagem, quanto como curso específico de nível técnico
para Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem, como proposto pelo PROFAE.
2. O curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem, que qualifica profissionais
para o exercício legal de profissão regulamentada pela Lei Federal nº 7.498/86, de 25/06/86 e
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Decreto Federal nº 94.406/87, de 08/06/87, não é curso de qualificação profissional de nível
básico, o qual, de acordo com o Decreto Federal nº 2.208/97, de 17/04/97, “é modalidade
de educação não formal” e não está sujeito “à regulamentação curricular”.
3. O requisito mínimo para matricular-se no curso de Qualificação Profissional de Auxiliar
de Enfermagem é o da existência de “condições de matrícula, no ensino médio”, isto é, para os
efeitos deste parecer de conclusão do Ensino Fundamental.
4. Os alunos matriculados em cursos de Auxiliar de Enfermagem e que apresentem como
escolaridade apenas a conclusão do ensino fundamental deverão ser estimulados a cursar,
concomitante ou posteriormente, o ensino médio, e devidamente orientados no sentido de que,
no caso de continuidade dos estudos até a conclusão do curso de Técnico de Enfermagem, serlhes-á exigida a comprovação da conclusão do ensino médio como condição necessária para a
obtenção do diploma de Técnico.
5. Os candidatos aos programas do PROFAE que não comprovarem a conclusão do Ensino
Fundamental deverão previamente concluir seus estudos do Ensino Fundamental. A conclusão
do Ensino Fundamental é “conditio sine qua non” para a matrícula no curso de Qualificação
Profissional de Auxiliar de Enfermagem, pois trata-se de curso de nível técnico, que integra
itinerário de profissionalização do Técnico de Enfermagem.
6. O curso de qualificação profissional de Auxiliar de Enfermagem confere certificado de
qualificação profissional de nível técnico, com validade nacional, desde que seu plano de curso
seja devidamente aprovado pelo órgão próprio do respectivo sistema de ensino e por este
devidamente inserido no Cadastro Nacional de Cursos de Nível Técnico, organizado pelo MEC
para divulgação em âmbito nacional, bem como tenha seu competente certificado devidamente
registrado na própria escola, sob sua responsabilidade.
7. Os Históricos Escolares que acompanham os certificados de qualificação profissional de
Auxiliar de Enfermagem deverão explicitar as competências definidas no perfil profissional de
conclusão do curso, conforme plano de curso devidamente aprovado pelo órgão próprio do
respectivo sistema de ensino e por este inserido no Cadastro Nacional de Cursos de Educação
Profissional de Nível Técnico. O plano de curso em questão deverá incluir plano de realização do
exigível estágio profissional supervisionado, no item “organização curricular”.
8. Como se trata de uma profissão regulamentada, a escola deverá garantir, como mínimo,
as competências exigidas pelo artigo 6º da Resolução CNE/CEB nº 04/99 e também, “a
aquisição das competências requeridas para o exercício legal da referida ocupação”, as quais se
encontram descritas na Lei Federal nº 7.498/86 e no Decreto regulamentador nº 94.406/87.
Esta providência objetiva garantir o registro profissional no órgão próprio de fiscalização do
exercício profissional, isto é, no respectivo Conselho Regional de Enfermagem.
9. No curso de Auxiliar de Enfermagem é essencial tanto a prática profissional em situação
de aprendizagem , quanto o estágio profissional supervisionado, em situação real de trabalho,
adequadamente orientado e acompanhado por profissional devidamente qualificado e habilitado
para tal. Os planos de curso propostos pela escola, coerentemente com os respectivos projetos
pedagógicos, deverão ser explícitos quanto à carga horária e ao plano de realização do exigido
estágio profissional, supervisionado por profissional devidamente habilitado como enfermeiro.
10. As Competências profissionais decorrentes de conhecimentos e experiência anteriores,
a serem eventualmente aproveitadas para fins de continuidade de estudos, em termos de
qualificação profissional de Auxiliar de Enfermagem ou habilitação profissional de Técnico de
Enfermagem, deverão ser adequadamente avaliadas e reconhecidas, individualmente, aluno por
aluno, por profissionais devidamente habilitados e sob Responsabilidade Técnica da Escola que
oferece o curso.
11. Considera-se, para todos os fins e direito, o PROFAE – Projeto de Profissionalização de
Trabalhadores da Área de Enfermagem, planejado pelo Ministério da Saúde para atendimento
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a cerca de 250.000 (duzentos e cincoenta mil) trabalhadores da área da saúde, que necessitam
da qualificação profissional de Auxiliar de Enfermagem, no período de 2000 a 2003, como
um projeto desenvolvido no período de transição, isto é, orientados pelas Resoluções de nº
07/77 e 08/77, do extinto Conselho Federal de Educação, por se tratar de projeto emergencial,
coordenado pelo Ministério da Saúde, planejado em 1998/1999 e iniciado no corrente ano.
12. Fica ressalvado aos alunos do PROFAE – Projeto de Profissionalização de Trabalhadores
da Área de Enfermagem, matriculados em cursos devidamente autorizados pelos respectivos
sistemas de Ensino, no âmbito do projeto em andamento no Ministério da Saúde, o direito
de conclusão dos respectivos estudos em cursos organizados com base nas normas e diretrizes
anteriores, uma vez que o projeto foi planejado antes da definição das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico e está iniciando sua implementação no
ano de transição previsto pela Resolução CNE/CEB nº 04/99.
13. As Escolas que tenham condições, devidamente orientadas pela coordenação do PROFAE
e previamente autorizadas pelo respectivo Sistema de Ensino, podem oferecer aos seus alunos,
com as devidas adaptações, a opção por cursos de qualificação profissional de Auxiliar de
Enfermagem ou de habilitação profissional de Técnico de Enfermagem, organizados nos termos
da Resolução CNE/CEB nº 04/99 e parecer CNE/CEB 16/99.

Brasília-DF, 05 de Abril de 2000.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão - Relator

IV - Decisão da Câmara:
A Câmara de Educação Básica acompanha o voto do Relator.
Sala das Sessões, 05 de Abril de 2000.
Conselheiros Ulysses de Oliveira Panisset - Presidente
Francisco Aparecido Cordão - Vice-Presidente
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PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – Relatório e voto do Relator
Os Estados – Partes do presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno
exercício desse direito: a educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos; a educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e
profissional, deverá ser generalizada e tornar-se acessível a todos, por todos os meios apropriados
e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito; (...); dever-se-á fomentar
e intensificar na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas que não receberam educação primária ou não concluíram o ciclo completo da educação primária. (art.13,1,d
do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Assembléia Geral da
ONU de 16.12.66, aprovado, no Brasil, pelo decreto legislativo nº. 226 de 12.12.95 e promulgado pelo decreto nº. 591 de 7.7.92)
I- Introdução
A Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE) teve aprovados o Parecer CEB nº 4 em 29 de janeiro de 1998 e o Parecer CEB nº 15 de 1º de junho de
1998 e de cujas homologações, pelo Sr. Ministro de Estado da Educação, resultaram também
as respectivas Resoluções CEB nº 2 de 15/4 e CEB nº 3 de 23/6, ambas de 1998. O primeiro
conjunto versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e o segundo sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Isto significou que, do
ponto de vista da normatização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Câmara de
Educação Básica respondia à sua atribuição de deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas
pelo Ministério da Educação e do Desporto ( art. 9º § 1º , c da lei n. 4.024/61, com a versão
dada pela Lei n. 9.131/95). Logicamente estas diretrizes se estenderiam e passariam a viger para
a educação de jovens e adultos (EJA), objeto do presente parecer. A EJA, de acordo com a Lei
9.394/96, passando a ser uma modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental
e médio, usufrui de uma especificidade própria que, como tal deveria receber um tratamento
conseqüente.
Ao mesmo tempo, muitas dúvidas assolavam os muitos interessados no assunto. Os sistemas,
por exemplo, que sempre se houveram com o antigo ensino supletivo, passaram a solicitar esclarecimentos específicos junto ao Conselho Nacional de Educação. Do mesmo modo, associações, organizações e entidades o fizeram. Fazendo jus ao disposto no art. 90 da LDB, a CEB,
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dando respostas caso a caso, amadureceu uma compreensão que isto não era suficiente. Era
preciso uma apreciação de maior fôlego. O presente parecer se ocupa das diretrizes da EJA cuja
especificidade se compõe com os pareceres supra citados.
Ao mesmo tempo, o Ministério da Educação e do Desporto (MEC), em 1999, por meio de
sua Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (COEJA), ao se reunir com os responsáveis
por esta modalidade de educação nos sistemas, houve por bem encaminhar a esta Câmara um
pedido de audiência pública a fim de que as demandas e questões pudessem obter uma resposta
mais estrutural. Dado o caráter sistemático que esta forma pública e dialogal de se correlacionar
com a comunidade educacional vem marcando a presença do CNE, a proposta foi aceita e, na
reunião de setembro de 1999, o presidente da Câmara de Educação Básica indicou relator para
proceder a um estudo mais completo sobre o assunto e que fosse de caráter interativo com os
interessados.
A partir daí a CEB, estudando colegiadamente a matéria, passou a ouvir a comunidade educacional brasileira. As audiências públicas, realizadas em 29 de fevereiro de 2000 em Fortaleza,
em 23 de março de 2000 em Curitiba e em 4 de abril de 2000 em Brasília, foram ocasião para
se reunir com representantes dos órgãos normativos e executivos dos sistemas, com as várias
entidades educacionais e associações científicas e profissionais da sociedade civil hoje existentes
no Brasil.
Duas teleconferências sobre a Formação de Educadores para Jovens e Adultos, promovidas
pela Universidade de Brasília (UnB) e o Serviço Social da Indústria (SESI), com o apoio da
UNESCO, contaram com a presença da Câmara de Educação Básica representada pela relatoria
das diretrizes curriculares nacionais desta modalidade de educação. Tais eventos se deram, respectivamente, em 28/11/99 e 18/04/00.
Tais iniciativas e encontros, intermediados por sessões regulares da CEB, sempre com a
presença de representantes do MEC, foram fundamentais para pensar e repensar os principais
tópicos da estrutura do parecer. As sugestões, as críticas e as propostas foram abundantes e cobriram desde aspectos pontuais até os de fundamentação teórica.
Ao lado desta presença qualificada de setores institucionais da comunidade educacional convocada a dar sua contribuição, deve-se acrescentar o apoio solidário e crítico de inúmeros fóruns
compromissados com a EJA e de muitos interessados que, por meio de cartas, ofícios e outros
meios, quiseram construir com a relatoria um texto que, a múltiplas mãos, respondesse à dignidade do assunto.
II - Fundamentos e Funções da EJA
1. Definições prévias
Do Brasil e de suas presumidas identidades muito já se disse. São bastante conhecidas as imagens ou modelos do país cujos conceitos operatórios de análise se baseiam em pares opostos e
duais: “Dois Brasis”, “oficial e real “, “Casa Grande e Senzala”, “o tradicional e o moderno”,
capital e interior, urbano e rural, cosmopolita e provinciano, litoral e sertão assim como os respectivos “tipos” que os habitariam e os constituiriam. A esta tipificação em pares opostos, por
vezes incompleta ou equivocada, não seria fora de propósito acrescentar outros ligados à esfera
do acesso e domínio da leitura e escrita que ainda descrevem uma linha divisória entre brasileiros:
alfabetizados/analfabetos, letrados/iletrados. Muitos continuam não tendo acesso à escrita e
A professora Magda Becker Soares (1998) esclarece: ...alfabetizado nomeia aquele que apenas aprendeu a ler e escrever, não aquele que
adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da escrita. (p. 19)
2
A mesma autora diz: Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire
um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita... (idem, p. 18) Assim ...não basta apenas saber ler e
escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz
continuamente... ( p. 20) Segundo a professora Leda Tfouni (1995) enquanto os sistemas de escrita são um produto cultural, a alfabetização
e o letramento são processos de aquisição de um sistema escrito. (p. 9)
1
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leitura, mesmo minimamente; outros têm iniciação de tal modo precária nestes recursos, que
são mesmo incapazes de fazer uso rotineiro e funcional da escrita e da leitura no dia a dia. Além
disso, pode-se dizer que o acesso a formas de expressão e de linguagem baseadas na microeletrônica são indispensáveis para uma cidadania contemporânea e até mesmo para o mercado
de trabalho. No universo composto pelos que dispuserem ou não deste acesso, que supõe ele
mesmo a habilidade de leitura e escrita (ainda não universalizadas), um novo divisor entre cidadãos pode estar em curso.
Para o universo educacional e administrativo a que este parecer se destina - o dos cursos
autorizados, reconhecidos e credenciados no âmbito do art. 4º , VII da LDB e dos exames
supletivos com iguais prerrogativas - parece ser significativo apresentar as diretrizes curriculares
nacionais da educação de jovens e adultos dentro de um quadro referencial mais amplo.
Daí porque a estrutura do parecer, remetendo-se às diretrizes curriculares nacionais para o
ensino fundamental e ensino médio já homologadas, contém, além da introdução, os seguintes
tópicos: fundamentos e funções, bases legais das diretrizes curriculares nacionais da EJA (bases
histórico-legais e atuais), educação de jovens e adultos–hoje (cursos de EJA, exames supletivos,
cursos a distância e no exterior, plano nacional de educação), bases histórico-sociais da EJA,
iniciativas públicas e privadas, indicadores estatísticos da EJA, formação docente para a EJA e
diretrizes curriculares nacionais e o direito à educação. Acompanha a minuta de resolução.
É importante reiterar, desde o início, que este parecer se dirige aos sistemas de ensino e seus
respectivos estabelecimentos que venham a se ocupar da educação de jovens e adultos sob a forma
presencial e semi-presencial de cursos e tenham como objetivo o fornecimento de certificados de
conclusão de etapas da educação básica. Para tais estabelecimentos, as diretrizes aqui expostas são
obrigatórias bem como será obrigatória uma formação docente que lhes seja conseqüente. Estas
diretrizes compreendem, pois, a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por
meio do ensino, em instituições próprias. (art.1º , § 1º da LDB).
Isto não impede, porém, que as diretrizes sirvam como um referencial pedagógico para aquelas iniciativas que, autônoma e livremente, a sociedade civil no seu conjunto e na sua multiplicidade queira desenvolver por meio de programas de educação no sentido largo definido no caput
do art. 1º da LDB e que não visem certificados oficiais de conclusão de estudos ou de etapas da
educação escolar propriamente dita.
2. Conceito e funções da EJA
A focalização das políticas públicas no ensino fundamental, universal e obrigatório conveniente
à relação idade própria/ano escolar ampliou o espectro de crianças nele presentes. Hoje, é notável
a expansão desta etapa do ensino e há um quantitativo de vagas cada vez mais crescente a fim de
fazer jus ao princípio da obrigatoriedade face às crianças em idade escolar. Entretanto, as presentes
condições sociais adversas e as seqüelas de um passado ainda mais perverso se associam a inadequados fatores administrativos de planejamento e dimensões qualitativas internas à escolarização e,
nesta medida, condicionam o sucesso de muitos alunos. A média nacional de permanência na escola na etapa obrigatória (oito anos) fica entre quatro e seis anos. E os oito anos obrigatórios acabam
por se converter em 11 anos, na média, estendendo a duração do ensino fundamental quando os
alunos já deveriam estar cursando o ensino médio. Expressão desta realidade são a repetência, a
reprovação e a evasão, mantendo-se e aprofundando-se a distorção idade/ano e retardando um
acerto definitivo no fluxo escolar. Embora abrigue 36 milhões de crianças no ensino fundamental,
o quadro sócio-educacional seletivo continua a reproduzir excluídos dos ensinos fundamental e
médio, mantendo adolescentes, jovens e adultos sem escolaridade obrigatória completa.
Como veremos mais adiante, estas experiências, devidamente avaliadas, podem ser aproveitadas, caso algum jovem ou adulto queira
ingressar em alguma modalidade da escolarização.
4
A expressão idade própria, além de seu caráter descritivo, serve também como referência para a organização dos sistemas de ensino, para
as etapas e as prioridades postas em lei. Tal expressão consta da LDB, inclusive do art. 37.
5
Sob a diferenciação legal entre menores e maiores, a Lei n. 8.069/90 (ECA) em seu art. 2º considera, para efeitos desta lei, a pessoa até 12
3
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Mesmo assim, deve-se afirmar, inclusive com base em estatísticas atualizadas, que, nos últimos anos, os sistemas de ensino desenvolveram esforços no afã de propiciar um atendimento
mais aberto a adolescentes e jovens tanto no que se refere ao acesso à escolaridade obrigatória,
quanto a iniciativas de caráter preventivo para diminuir a distorção idade/ano. Como exemplos
destes esforços temos os ciclos de formação e as classes de aceleração. As classes de aceleração
e a educação de jovens e adultos são categorias diferentes. As primeiras são um meio didáticopedagógico e pretendem, com metodologia própria, dentro do ensino na faixa de sete a quatorze
anos, sincronizar o ingresso de estudantes com a distorção idade/ano escolar, podendo avançar
mais celeremente no seu processo de aprendizagem. Já a EJA é uma categoria organizacional
constante da estrutura da educação nacional, com finalidades e funções específicas.
O Brasil continua exibindo um número enorme de analfabetos. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) aponta, no ano de 1996, 15.560.260 pessoas analfabetas na
população de 15 anos de idade ou mais, perfazendo 14,7% do universo de 107.534.609 pessoas
nesta faixa populacional. Apesar de queda anual e de marcantes diferenças regionais e setoriais,
a existência de pessoas que não sabem ler ou escrever por falta de condições de acesso ao processo de escolarização deve ser motivo de autocrítica constante e severa. São Paulo, o estado mais
populoso do país, possui um contingente de 1.900.000 analfabetos. É de se notar que, segundo
as estatísticas oficiais, o maior número de analfabetos se constitui de pessoas: com mais idade, de
regiões pobres e interioranas e provenientes dos grupos afro-brasileiros.
Muitos dos indivíduos que povoam estas cifras são os candidatos aos cursos e exames do ainda
conhecido como ensino supletivo.
Nesta ordem de raciocínio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como
bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição
de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea.
Esta observação faz lembrar que a ausência da escolarização não pode e nem deve justificar
uma visão preconceituosa do analfabeto ou iletrado como inculto ou “vocacionado” apenas para
tarefas e funções “desqualificadas” nos segmentos de mercado. Muitos destes jovens e adultos
dentro da pluralidade e diversidade de regiões do país, dentro dos mais diferentes estratos sociais,
desenvolveram uma rica cultura baseada na oralidade da qual nos dão prova, entre muitos outros,
a literatura de cordel, o teatro popular, o cancioneiro regional, os repentistas, as festas populares,
as festas religiosas e os registros de memória das culturas afro-brasileira e indígena.
Como diz a professora Magda Soares (1998):
...um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social e economicamente, mas, se
vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte, se se interessa em ouvir a leitura
de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros lêem para ele, se dita cartas para
que um alfabetizado as escreva, ..., se pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados
em algum lugar, esse analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se
em práticas sociais de leitura e de escrita. (p. 24)
anos incompletos como criança e aquela entre 12 e 18 anos como adolescente. Por esta Lei, a definição de jovem se dá a partir de 18 anos. A
mesma lei reconhece a idade de 14 anos como uma faixa etária componente da adolescência, segundo o art. 64 e 65. A LDB, nos §§ 1º e 2º
do art. 87, estabelece a idade de 7 anos e, facultativamente a de 6 anos, como as adequadas para a matrícula inicial no ensino fundamental
estendendo-se, por conseqüência, até 14 anos, dado seu caráter obrigatório de 8 anos. A mesma Lei assinala a faixa etária própria da Educação Infantil a que atinge as pessoas de 0 a 6 anos.
6
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Destaque especial deve ser dado aos programas de renda negativa e de bolsa escola.

No continente latino-americano, os países com taxas de analfabetismo superiores a 10% são, de acordo com a UNESCO, República Dominicana, Brasil, Bolívia, Honduras, Salvador, Guatemala e Haiti.
8
A excessiva ênfase nos aspectos lacunosos do analfabetismo pode mascarar formas de riqueza cultural e de potencial humano e conduzir a
uma metodologia pedagógica mais forte na “ausência de...” do que na presença de aptidões, saberes e na virtualidade das pessoas socialmente estigmatizadas como pouco lógicas ou como destituídas de densidade psicológica.
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Esta dimensão sócio-cultural do letramento é reforçada pela professora Leda Tfouni:
O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre
outros casos, procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas “letradas” em sociedades ágrafas. ( 9-10)
Igualmente deve-se considerar a riqueza das manifestações cujas expressões artísticas vão da
cozinha ao trabalho em madeira e pedra, entre outras, atestam habilidades e competências insuspeitas.
De todo modo, o não estar em pé de igualdade no interior de uma sociedade predominantemente grafocêntrica, onde o código escrito ocupa posição privilegiada revela-se como problemática a ser enfrentada. Sendo leitura e escrita bens relevantes, de valor prático e simbólico,
o não acesso a graus elevados de letramento é particularmente danoso para a conquista de uma
cidadania plena.
Suas raízes são de ordem histórico-social. No Brasil, esta realidade resulta do caráter subalterno atribuído pelas elites dirigentes à educação escolar de negros escravizados, índios reduzidos, caboclos migrantes e trabalhadores braçais, entre outros. Impedidos da plena cidadania, os
descendentes destes grupos ainda hoje sofrem as conseqüências desta realidade histórica. Disto
nos dão prova as inúmeras estatísticas oficiais. A rigor, estes segmentos sociais, com especial razão
negros e índios, não eram considerados como titulares do registro maior da modernidade: uma
igualdade que não reconhece qualquer forma de discriminação e de preconceito com base em
origem, raça, sexo, cor idade, religião e sangue entre outros. Fazer a reparação desta realidade,
dívida inscrita em nossa história social e na vida de tantos indivíduos, é um imperativo e um dos
fins da EJA porque reconhece o advento para todos deste princípio de igualdade.
Desse modo, a função reparadora da EJA, no limite, significa não só a entrada no circuito
dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade,
mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano.
Desta negação, evidente na história brasileira, resulta uma perda: o acesso a um bem real, social
e simbolicamente importante. Logo, não se deve confundir a noção de reparação com a de suprimento. Como diz o Parecer CNE/CEB nº 4/98:
Nada mais significativo e importante para a construção da cidadania do que a compreensão
de que a cultura não existiria sem a socialização das conquistas humanas. O sujeito anônimo é,
na verdade, o grande artesão dos tecidos da história.
Lemos também na Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Adultos, de 1997, da qual
o Brasil é signatário,
...a alfabetização, concebida como o conhecimento básico, necessário a todos, num mundo
em transformação, é um direito humano fundamental. Em toda a sociedade, a alfabetização
é uma habilidade primordial em si mesma e um dos pilares para o desenvolvimento de outras
habilidades. (...) O desafio é oferecer-lhes esse direito... A alfabetização tem também o papel de
promover a participação em atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, além de ser um
requisito básico para a educação continuada durante a vida.
A incorporação dos códigos relativos à leitura e à escrita por parte dos alfabetizados e letrados, tornando-os quase que “naturais”, e o caráter comum da linguagem oral, obscurece o
quanto o acesso a estes bens representa um meio e instrumento de poder. Quem se vê privado
deles ou assume este ponto de vista pode aquilatar a perda que deles advém e as conseqüências
materiais e simbólicas decorrentes da negação deste direito fundamental face, inclusive, a novas
formas de estratificação social.
9

Também opor obstáculos ao acesso de mulheres à cultura letrada faz parte da tradição patriarcal e machista que, por longo tempo, preponderou entre muitas famílias no Brasil.

MARCOS LEGAIS

O término de uma tal discriminação10 não é uma tarefa exclusiva da educação escolar. Esta e
outras formas de discriminação não têm o seu nascedouro na escola. A educação escolar, ainda
que imprescindível, participa dos sistemas sociais, mas ela não é o todo destes sistemas. Daí que
a busca de uma sociedade menos desigual e mais justa continue a ser um alvo a ser atingido em
países como o Brasil.
Contudo, dentro de seus limites, a educação escolar possibilita um espaço democrático de
conhecimento e de postura tendente a assinalar um projeto de sociedade menos desigual. Questionar, por si só, a virtude igualitária da educação escolar não é desconhecer o seu potencial. Ela
pode auxiliar na eliminação das discriminações e, nesta medida, abrir espaço para outras modalidades mais amplas de liberdade. A universalização dos ensinos fundamental e médio libera
porque o acesso aos conhecimentos científicos virtualiza uma conquista da racionalidade sobre
poderes assentados no medo e na ignorância e possibilita o exercício do pensamento sob o influxo de uma ação sistemática. Ela é também uma via de reconhecimento de si, da auto-estima
e do outro como igual. De outro lado, a universalização do ensino fundamental, até por sua
história, abre caminho para que mais cidadãos possam se apropriar de conhecimentos avançados
tão necessários para a consolidação de pessoas mais solidárias e de países mais autônomos e democráticos. E, num mercado de trabalho onde a exigência do ensino médio vai se impondo, a
necessidade do ensino fundamental é uma verdadeira corrida contra um tempo de exclusão não
mais tolerável.
Tanto a crítica à formação hierárquica da sociedade brasileira, quanto a inclusão do conjunto
dos brasileiros vítimas de uma história excludente estão por se completar em nosso país. A barreira posta pela falta de alcance à leitura e à escrita prejudica sobremaneira a qualidade de vida
de jovens e de adultos, estes últimos incluindo também os idosos11, exatamente no momento
em que o acesso ou não ao saber e aos meios de obtê-lo representam uma divisão cada vez mais
significativa entre as pessoas. No século que se avizinha, e que está sendo chamado de “o século
do conhecimento”, mais e mais saberes aliados a competências tornar-se-ão indispensáveis para
a vida cidadã e para o mundo do trabalho.
E esta é uma das funções da escola democrática que, assentada no princípio da igualdade e da
liberdade, é um serviço público. Por ser um serviço público, por ser direito de todos e dever do
Estado, é obrigação deste último interferir no campo das desigualdades e, com maior razão no
caso brasileiro, no terreno das hierarquias sociais, por meio de políticas públicas. O acesso a este
serviço público é uma via de chegada a patamares que possibilitam maior igualdade no espaço
social. Tão pesada quanto a iníqua distribuição da riqueza e da renda é a brutal negação que o
sujeito iletrado ou analfabeto pode fazer de si mesmo no convívio social. Por isso mesmo, várias
instituições são chamadas à reparação desta dívida.
Este serviço, função cogente do Estado, se dá não só via complementaridade entre os poderes públicos, sob o regime de colaboração, mas também com a presença e a cooperação das
instituições e setores organizados da sociedade civil. A igualdade e a liberdade tornam-se, pois,
os pressupostos fundamentais do direito à educação, sobretudo nas sociedades politicamente
democráticas e socialmente desejosas de uma melhor redistribuição das riquezas entre os grupos
sociais e entre os indivíduos que as compõem e as expressam.
As novas competências exigidas pelas transformações da base econômica do mundo contemporâneo, o usufruto de direitos próprios da cidadania, a importância de novos critérios de
distinção e prestígio, a presença dos meios de comunicação assentados na micro-eletrônica reqDistinguir as características diversas entre coisas e pessoas é o traço próprio da discriminação. Esta distinção é ao mesmo tempo técnica
e valorativa. Enquanto técnica, ela separa coisas ou pessoas com qualidades diferentes. É o caso de discriminar, num armazém, os sacos de
café dos de arroz, ou em uma equipe de esporte os maiores dos menores de 18 anos. Enquanto dimensão valorativa, ela é ambivalente. A
negativa vitimiza coisas e pessoas por privá-las de uma prerrogativa comum devido à inferiorização de uma característica. A discriminação
positiva corrige erros da discriminação negativa. Neste parecer, a adjetivação do termo discriminação ou se faz acompanhar do substantivo
ou se manifesta pelo contexto da enunciação.
11
Adulto é o ente humano já inteiramente crescido. O estado de adulto (adultícia) inclui o idoso. Este parecer compreende os idosos como
uma faixa etária sob a noção de adulto. Sobre o idoso, cf. art. 203, I e 229 da Constituição Federal.
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uerem cada vez mais o acesso a saberes diversificados. A igualdade e a desigualdade continuam
a ter relação imediata ou mediata com o trabalho. Mas seja para o trabalho, seja para a multiformidade de inserções sócio-político-culturais, aqueles que se virem privados do saber básico,
dos conhecimentos aplicados e das atualizações requeridas podem se ver excluídos das antigas
e novas oportunidades do mercado de trabalho e vulneráveis a novas formas de desigualdades.
Se as múltiplas modalidades de trabalho informal, o subemprego, o desemprego estrutural, as
mudanças no processo de produção e o aumento do setor de serviços geram uma grande instabilidade e insegurança para todos os que estão na vida ativa e quanto mais para os que se vêem
desprovidos de bens tão básicos como a escrita e a leitura. O acesso ao conhecimento sempre
teve um papel significativo na estratificação social, ainda mais hoje quando novas exigências intelectuais, básicas e aplicadas, vão se tornando exigências até mesmo para a vida cotidiana.
Mas a função reparadora deve ser vista, ao mesmo tempo, como uma oportunidade concreta
de presença de jovens e adultos na escola e uma alternativa viável em função das especificidades
sócio-culturais destes segmentos para os quais se espera uma efetiva atuação das políticas sociais.
É por isso que a EJA necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio a fim de criar
situações pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos.
Esta função reparadora da EJA se articula com o pleito postulado por inúmeras pessoas que
não tiveram uma adequada correlação idade/ano escolar em seu itinerário educacional e nem a
possibilidade de prosseguimento de estudos. Neste momento a igualdade perante a lei, ponto
de chegada da função reparadora, se torna um novo ponto de partida para a igualdade de oportunidades. A função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros
segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no
sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão,
seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos
indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na
abertura dos canais de participação. Para tanto, são necessárias mais vagas para estes “novos”
alunos e “novas” alunas, demandantes de uma nova oportunidade de equalização.
Tais demandantes, segundo o Parecer CNE/CEB nº 15/98, têm um perfil a ser considerado
cuja caracterização se estende também aos postulantes do ensino fundamental:
...são adultos ou jovens adultos, via de regra mais pobres e com vida escolar mais acidentada.
Estudantes que aspiram a trabalhar, trabalhadores que precisam estudar, a clientela do ensino
médio tende a tornar-se mais heterogênea, tanto etária quanto socioeconomicamente, pela incorporação crescente de jovens adultos originários de grupos sociais, até o presente, sub– representados nessa etapa da escolaridade.
Não se pode considerar a EJA e o novo conceito que a orienta apenas como um processo inicial de alfabetização. A EJA busca formar e incentivar o leitor de livros e das múltiplas linguagens
visuais juntamente com as dimensões do trabalho e da cidadania. Ora, isto requer algo mais desta
modalidade que tem diante de si pessoas maduras e talhadas por experiências mais longas de vida
e de trabalho. Pode-se dizer que estamos diante da função equalizadora da EJA. A eqüidade é a
forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação em
vista de mais igualdade, consideradas as situações específicas. Segundo Aristóteles, a eqüidade é a
retificação da lei onde esta se revela insuficiente pelo seu caráter universal. (Ética a Nicômaco, V,
14, 1.137 b, 26). Neste sentido, os desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola devem
receber proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. Por esta função, o indivíduo que
teve sustada sua formação, qualquer tenha sido a razão, busca restabelecer sua trajetória escolar de
modo a readquirir a oportunidade de um ponto igualitário no jogo conflitual da sociedade.
Analisando a noção de igualdade de oportunidades, Bobbio (1996) assim se posiciona:
Mas não é supérfluo, ao contrário, chamar atenção para o fato de que, precisamente a fim de
colocar indivíduos desiguais por nascimento nas mesmas condições de partida, pode ser necessário
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favorecer os mais pobres e desfavorecer os mais ricos, isto é introduzir artificialmente, ou imperativamente, discriminações que de outro modo não existiriam... Desse modo, uma desigualdade
torna-se instrumento de igualdade pelo simples motivo de que corrige uma desigualdade anterior: a nova igualdade é o resultado da equiparação de duas desigualdades. (p. 32)
A educação, como uma chave indispensável para o exercício da cidadania na sociedade contemporânea, vai se impondo cada vez mais nestes tempos de grandes mudanças e inovações
nos processos produtivos. Ela possibilita ao indivíduo jovem e adulto retomar seu potencial,
desenvolver suas habilidades, confirmar competências adquiridas na educação extra-escolar e na
própria vida, possibilitar um nível técnico e profissional mais qualificado.
Nesta linha, a educação de jovens e adultos representa uma promessa de efetivar um caminho
de desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as idades12. Nela, adolescentes, jovens, adultos
e idosos poderão atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar experiências e ter acesso a
novas regiões do trabalho e da cultura. Talvez seja isto que Comenius chamava de ensinar tudo
a todos. A EJA é uma promessa de qualificação de vida para todos, inclusive para os idosos,
que muito têm a ensinar para as novas gerações. Por exemplo, o Brasil também vai conhecendo
uma elevação maior da expectativa de vida por parte de segmentos de sua população. Os brasileiros estão vivendo mais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
número de brasileiros com mais de 60 anos estará na faixa dos 30 milhões nas primeiras décadas
do milênio. É verdade que são situações não generalizáveis devido a baixa renda percebida e o
pequeno valor de muitas aposentadorias A esta realidade promissora e problemática ao mesmo
tempo, se acrescenta, por vezes, a falta de opções para as pessoas da terceira idade poderem
desenvolver seu potencial e suas experiências vividas. A consciência da importância do idoso para
a família e para a sociedade ainda está por se generalizar.
Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida é a função permanente da EJA que pode se chamar de qualificadora13. Mais do que uma função, ela é o próprio
sentido da EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares . Mais do que
nunca, ela é um apelo para a educação permanente e criação de uma sociedade educada para o
universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade. Como já dizia a Comissão Internacional
sobre a educação para o século XXI, o chamado Relatório Jacques Delors para a UNESCO:
Uma educação permanente, realmente dirigida às necessidades das sociedades modernas não
pode continuar a definir-se em relação a um período particular da vida _ educação de adultos,
por oposição à dos jovens, por exemplo _ ou a uma finalidade demasiado circunscrita _ a formação profissional, distinta da formação geral. Doravante, temos de aprender durante toda a
vida e uns saberes penetram e enriquecem os outros. (p. 89)
Na base da expressão potencial humano sempre esteve o poder se qualificar, se requalificar e
descobrir novos campos de atuação como realização de si. Uma oportunidade pode ser a abertura para a emergência de um artista, de um intelectual ou da descoberta de uma vocação pessoal.
A realização da pessoa não é um universo fechado e acabado. A função qualificadora, quando
ativada, pode ser o caminho destas descobertas.
Este sentido da EJA é uma promessa a ser realizada na conquista de conhecimentos até então
obstaculizados por uma sociedade onde o imperativo do sobreviver comprime os espaços da estética, da igualdade e da liberdade. Esta compressão, por outro lado, também tem gerado, pelo
desemprego ou pelo avanço tecnológico nos processos produtivos, um tempo liberado. Este
tempo se configura como um desafio a ser preenchido não só por iniciativas individuais, mas
Em 1657, Comenius já dizia que a arte de ensinar tudo a todos é uma obrigação e que toda a juventude de um e de outro sexo, sem excetuar ninguém em parte alguma (p. 43) deve formar-se nos estudos.
13
Embora não oposta a ela, a função qualificadora não se identifica com a qualificação profissional (nível técnico) tal como posta no Parecer
n.16/99. Isto não retira o caráter complementar da função ora descrita que pode ter lugar em qualquer momento da vida escolar ou não. Eis
porque o nível básico da educação profissional pode ser uma expressão da função qualificadora tanto quanto aprendizados em vista de uma
reconversão profissional.
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também por programas de políticas públicas. Muitos jovens ainda não empregados, desempregados, empregados em ocupações precárias e vacilantes podem encontrar nos espaços e tempos
da EJA, seja nas funções de reparação e de equalização, seja na função qualificadora, um lugar de
melhor capacitação para o mundo do trabalho e para a atribuição de significados às experiências
sócio-culturais trazidas por eles.
A promessa de um mundo de trabalho, de vida social e de participação política segundo as
“leis da estética” está presente nas possibilidades de um universo que se transforma em grande
sala de aula virtual. O mundo vai se tornando uma sala de aula universal. Assim, as realidades
contemporâneas, ao lado da existência de graves situações de exclusão, contêm uma virtualidade sempre reiterada: os vínculos com uma cidadania universal. A nossa Lei Maior e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional não se ausentaram desta perspectiva de encontro entre
uma concepção abrangente da educação com uma cidadania universal. A primeira coloca a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade como princípio de nossa República nas
relações internacionais (art. 4º, IX). A segunda consigna, em seu art. 1º , um amplo conceito
de educação que abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
A função qualificadora é também um apelo para as instituições de ensino e pesquisa no sentido da produção adequada de material didático que seja permanente enquanto processo, mutável
na variabilidade de conteúdos e contemporânea no uso de e no acesso a meios eletrônicos da
comunicação.
Dentro deste caráter ampliado, os termos “jovens e adultos” indicam que, em todas as idades
e em todas as épocas da vida, é possível se formar, se desenvolver e constituir conhecimentos,
habilidades, competências e valores que transcendam os espaços formais da escolaridade e conduzam à realização de si e ao reconhecimento do outro como sujeito.
III- Bases Legais das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é tanto conseqüência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. Além
do mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico,
além de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao
diálogo e à cultura de paz baseada na justiça. (Declaração de Hamburgo sobre a EJA)
1. Bases legais: histórico
Toda a legislação possui atrás de si uma história do ponto de vista social. As disposições legais
não são apenas um exercício dos legisladores. Estes, junto com o caráter próprio da representatividade parlamentar, expressam a multiplicidade das forças sociais. Por isso mesmo, as leis são
também expressão de conflitos histórico-sociais. Nesse sentido, as leis podem fazer avançar ou
não um estatuto que se dirija ao bem coletivo. A aplicabilidade das leis, por sua vez, depende do
respeito, da adesão e da cobrança aos preceitos estabelecidos e, quando for o caso, dos recursos
necessários para uma efetivação concreta. É evidente que aqui não se pretende um tratado específico e completo sobre as bases legais que se referiram a EJA. O que se intenciona é oferecer
alguns elementos históricos para relembrar alguns ordenamentos legais já extintos e possibilitar
o apontamento de temas e problemas que sempre estiveram na base das práticas e projetos concernentes à EJA e de suas diferentes formulações no Brasil.
A Constituição Imperial de 1824 reservava a todos os cidadãos a instrução primária gratuita.
(art, 179, 32). Contudo, a titularidade da cidadania era restrita aos livres e aos libertos. Num país
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pouco povoado, agrícola, esparso e escravocrata, a educação escolar não era prioridade política
e nem objeto de uma expansão sistemática. Se isto valia para a educação escolar das crianças,
quanto mais para adolescentes, jovens e adultos. A educação escolar era apanágio de destinatários
saídos das elites que poderiam ocupar funções na burocracia imperial ou no exercício de funções
ligadas à política e ao trabalho intelectual. Para escravos, indígenas e caboclos __assim se pensava
e se praticava ___ além do duro trabalho, bastaria a doutrina aprendida na oralidade e a obediência na violência física ou simbólica. O acesso à leitura e à escrita eram tidos como desnecessários
e inúteis para tais segmentos sociais. Esta situação não escapou da crítica de Machado de Assis:
A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes neste país que podem ler; destes
uns 9% não lêem letra de mão. 70% jazem em profunda ignorância. (...). 70% dos cidadãos votam
do mesmo modo que respiram: sem saber porque nem o quê. Votam como vão à festa da Penha
_ por divertimento. A Constituição é para eles uma coisa inteiramente desconhecida. Estão prontos para tudo: uma revolução ou um golpe de Estado. (...).As instituições existem, mas por e para
30% dos cidadãos. Proponho uma reforma no estilo político.(Machado de Assis,1879)
Durante o Império, os candidatos ao bacharelismo podiam se valer dos “exames preparatórios” para efeito de ingresso no ensino superior, cuja avaliação se dava via “exames de Estado”
sob o paradigma do Colégio de Pedro II e as instituições a ele equiparadas. Estes exames eram
precedidos de “aulas de preparatórios” dado o número insuficiente de escolas secundárias. Por
outro lado, deve -se assinalar o decreto nº 7.247 de 19/4/1879 de reforma do ensino apresentado por Leôncio de Carvalho. Ele previa a criação de cursos para adultos analfabetos, livres
ou libertos, do sexo masculino, com duas horas diárias de duração no verão e três no inverno,
com as mesmas matérias do diurno. A Reforma também previa o auxílio a entidades privadas que
criassem tais cursos.
No seu famoso parecer sobre a reforma do ensino assim se expressou Rui Barbosa sobre a
relação entre ensino e construção da nação:
A nosso ver a chave misteriosa das desgraças que nos afligem, é esta, e só esta : a ignorância
popular, mãe da servilidade e da miséria. Eis a grande ameaça contra a existência constitucional
e livre da nação ; eis o formidável inimigo, o inimigo intestino, que se asila nas entranhas do
país. Para o vencer, releva instaurarmos o grande serviço da « defesa nacional contra a ignorância
», serviço a cuja frente incumbe ao parlamento a missão de colocar-se, impondo intransigentemente à tibieza dos nossos governos o cumprimento do seu supremo dever para com a pátria.
(OCRB, vol. X, t. I, 1883, p. 121-122)14
Embora sem efetividade, tal reforma já expressa a insuficiência de uma educação geral baseada apenas na oralidade face aos surtos de crescimento econômico que se verificavam em alguns
centros urbanos e que já exigia um pequeno grau de instrução. Muitos políticos e intelectuais
apontavam o baixo grau de escolaridade da população brasileira face a países europeus e vizinhos
como Argentina e Uruguai.
A primeira Constituição Republicana proclamada, a de 1891, retira de seu texto a referência à
gratuidade da instrução (existente na Constituição Imperial) ao mesmo tempo que condiciona o
exercício do voto à alfabetização (art. 70, § 2º ), dando continuidade ao que, de certo modo, já
estava posto na Lei n. 3.029/1881 do Conselheiro Saraiva. Este condicionamento era explicado
como uma forma de mobilizar os analfabetos a buscarem, por sua vontade, os cursos de primeiras letras. O espírito liberal desta Constituição fazia do indivíduo o pólo da busca pessoal de
ascensão, desconsiderando a clara existência e manutenção de privilégios advindos da opressão
escravocrata e de formas patrimonialistas de acesso aos bens econômicos e sociais. Além disso,
face ao espírito autonomista que tomou conta dos Estados, a Lei Maior de 1891 se recusa ao
estabelecimento de uma organização nacional da educação e deixa à competência dos Estados
É preciso dizer que, com o Ato Adicional de 1834, as competências sobre o ensino escolar gratuito previsto na Constituição de 1824 e regulamentado por lei em 1827, ficaram confusas. Daí o jogo de empurra entre os poderes gerais e os provinciais, evidenciando a não prioridade
do ensino para nenhum dos níveis de governo.
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(antes Províncias) muitas atribuições entre as quais o estatuto da educação escolar primária.
Quanto ao papel da União, relativamente a este nível de ensino, o texto diz, genericamente, no
art. 35, § 2º , que incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente , animar no país
o desenvolvimento das letras, artes e ciências...15 A Constituição Republicana dava continuidade
à descentralização da educação escolar promovida pelo Ato Adicional de 1834. Os Estados que
fizeram empenho no sentido de acabar com o analfabetismo e de impulsionar o ensino primário
invocarão este artigo da Constituição a fim de implicar a União nestas iniciativas, sobretudo sob
a forma de assistência técnico-financeira.
Movimentos cívicos, campanhas e outras iniciativas consideravam importante a presença da
União até mesmo como meio de combater a “internacionalização” das crianças que estariam
sendo alvo de tendências consideradas estranhas e exógenas ao “caráter nacional” ou que não
estariam sendo alfabetizadas por escolas brasileiras16. Vale lembrar que a economia do país continuava basicamente agrária, com forte presença do setor exportador.
Isto não evitou que, por razões várias e concepções diferentes, estes movimentos civis e iniciativas oficiais tivessem como alvo a expansão da escola primária e a busca da erradicação do
analfabetismo vistos como condição maior de desenvolvimento. Apesar do impulso trazido pelo
nacionalismo (em oposição às correntes de fundo internacionalista), os limites quanto ao acesso
democrático a estes bens serão postos pela manutenção de um quadro sócio-econômico excludente e aberto, sob forma de reserva às elites no prosseguimento de estudos avançados.
No início da República, seguindo uma tradição vinda do final do Império, cursos noturnos
de “instrução primária” eram propostos por associações civis que poderiam oferecê-los em estabelecimentos públicos desde que pagassem as contas de gás. (Cf. Decreto nº 13 de 13.1.1890
do Ministério do Interior). Eram iniciativas autônomas de grupos, clubes e associações que
almejavam, de um lado, recrutar futuros eleitores e de outro atender demandas específicas. A
tradição de movimentos sociais organizados, via associações sem fins lucrativos, dava sinais de
preenchimento de objetivos próprios e de alternativas institucionais, dada a ausência sistemática
dos poderes públicos neste assunto.
Já o Decreto nº 981 de 8.11.1890 que regula a instrução primária e secundária no Distrito
Federal, conhecido como Reforma Benjamin Constant, chama de exame de madureza as provas
realizadas por estudantes do Ginásio Nacional17 que houvessem concluído exames finais das disciplinas cursadas e que desejassem matrícula nos cursos superiores de caráter federal. Mas estes
exames poderiam ser feitos por pessoas que já tivessem obtido o certificado de conclusão dos estudos primários do primeiro grau (de 7 a 13 anos) e que estivessem preparados para se submeter
a estes exames reveladores da maturidade científica do candidato.
O exame de madureza, diz Geraldo Bastos Silva, é o remate da formação alcançada pelo educando ao longo dos estudos realizados segundo o currículo planejado...(e) representava a aferição definitiva do grau de desenvolvimento intelectual atingido pelo educando ao fim do curso
secundário, de sua maturidade (p. 237/238). Mais tarde o sentido de maturidade se desloca para
maturidade etária sem que os examinandos devessem observar o regime escolar previsto em lei18.
O decreto nº 981/1890 também apóia “escolas itinerantes” nos subúrbios para convertê-las
em seguida em escolas fixas.
Nos anos 20, muitos movimentos civis e mesmo oficiais se empenham na luta contra o analfabetismo considerado um “mal nacional” e “uma chaga social”. A pressão trazida pelos surtos
de urbanização, os primórdios da indústria nacional e a necessidade de formação mínima da mão
O significado predominante do verbo animar à época, era, por oposição a prover e criar, o de entusiasmar, torcer por, encorajar (outrem).
As escolas mantidas pelos anarquistas, anarco-sindicalistas e pelas comunidades de imigrantes serão alvo destas críticas.
17
Após a República, Ginásio Nacional foi o nome dado ao Colégio de Pedro II. Em 1909, já dentro da campanha pelo traslado dos restos
mortais do Imperador, ele passa a se chamar Colégio Pedro II.
18
Os exames de madureza, no sentido da maturidade intelectual, foram extintos pela Reforma Rivadávia Correia pelo Decreto n. 8659 de
5/4/1911 e foram substituídos pelos vestibulares.
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de obra do próprio país e a manutenção da ordem social nas cidades impulsionam as grandes
reformas educacionais do período em quase todos os Estados. Além disso, os movimentos operários, fossem eles de inspiração libertária ou comunista, passavam a dar maior valor à educação
em seus pleitos e reivindicações. Mas é também um momento histórico em que a temática do nacionalismo se implanta de modo bastante enfático e, no terreno educacional, o governo federal
nacionaliza e financia as escolas primárias e normais, no Sul do país, estabelecidas em núcleos de
população imigrada19. Fruto deste conjunto contraditório de finalidades foi a Conferência Interestadual de 1921, convocada pela União e realizada no Rio de Janeiro, a fim de discutir os limites
e as possibilidades do art. 35 da Constituição então vigente face ao problema do analfabetismo
e das competências da União face às responsabilidades dos Estados em matéria de ensino. Ela
acabou por sugerir a criação de escolas noturnas voltadas para os adultos com a duração de um
ano. Tal medida chegou a fazer parte do Decreto n. 16.782/A de 13/1/1925, conhecido como
Lei Rocha Vaz ou Reforma João Alves, que estabelece o concurso da União para a difusão do
ensino primário.
Dizia o art. 27 do referido decreto:
Poderão ser criadas escolas noturnas, do mesmo caráter, para adultos, obedecendo às mesmas
condições do art. 25.
O art. 25 obrigava a União a subsidiar parcialmente o salário dos professores primários atuantes em escolas rurais. Aos Estados competia pagar o restante do salário, oferecer residência,
escola e material didático. A alegada carência de recursos da União, o temor das elites face a uma
incorporação massiva de novos eleitores e a defesa da autonomia estadual tornaram sem efeito
esta dimensão da Reforma. Mesmo as propostas de repor o ensino primário gratuito e até mesmo
obrigatório, tentadas durante a Revisão Constitucional de 1925 e 1926, não lograram sucesso.
A presença cada vez mais significativa dos processos de urbanização, a aceleração da industrialização e a necessidade de impor limites às lutas sociais existentes provocam, de um lado uma
maior presença do Estado no âmbito da “questão social” e, de outro, um maior controle sobre
as forças sociais emergentes e reivindicantes. A educação primária das crianças passa a contar com
os avanços trazidos pelas reformas dos anos 30, mas não faz da escolarização de adolescentes,
jovens e adultos um objeto de ação sistemática.
A nova correlação de forças advinda com a “Revolução de Trinta” contribui para impulsionar
a importância da educação escolar. A tendência centralizadora do Estado propiciou uma série de
reformas até mesmo em resposta à organização das classes sociais urbanas em sindicatos patronais
e operários. Uma das reformas será a da educação secundária e superior pelo Ministro Francisco
Campos. Com a implantação definitiva do regime de séries adotado na reforma de 1931 para
o ensino secundário, determinará, cada vez mais, a sinonimização entre faixa etária apropriada,
seriação e ensino regular. A avaliação do processo ensino-aprendizagem se dava por meio de
exames, provas e passagens para a série seguinte. Estava aberto o caminho para uma oposição
dual entre o regular e o que se chamaria supletivo. Mas, o art. 80 do Decreto nº 19.890 de
18/4/1931 fala de estudantes que tendo se submetido a mais de “seis preparatórios, obtidos
sob o regime de exames parcelados” poderiam prestar os exames vestibulares. A exigüidade de
uma rede secundária permite a continuidade de estudos não seriados para efeito de exames e
entrada no ensino superior. Neste momento, há que se distinguir a noção de madureza como
maturidade no domínio de conhecimentos da de educação para adultos como compensação de
estudos primários não realizados.
Os movimentos sociais e políticos surgidos ao longo dos anos 20, o impacto da urbanização e industrialização e o forte jogo entre as várias concepções de mundo presentes no Brasil e as experiências de
outros países farão da Constituinte de 1933 um momento de grande discussão e mesmo mobilização.
Esta é a primeira intervenção direta e financiada da União no ensino primário, por meio do Ministério da Justiça, nos Estados do Paraná,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, respectivamente, mediante os Decretos : n.13.175 de 6/9/1918, n. 13.390 de 8/1/1919 e n. 13.460 de
5/2/1919.
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Diferentes forças sociais, heterogêneas entre si, querem ver seus princípios inseridos na Lei Maior. Um
ponto que já vinha desde a Revisão Constitucional era o reconhecimento da importância do Estado e
seu papel interventor no desenvolvimento econômico e no controle dos conflitos sociais.
A Constituição de 1934 reconheceu, pela primeira vez em caráter nacional, a educação como
direito de todos e { que ela} deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos (art.149).
A Constituição, ao se referir no art. 150 ao Plano Nacional de Educação, diz que ele deve obedecer, entre outros, ao princípio do ensino primário integral, gratuito e de freqüência obrigatória,
extensivo aos adultos (§ único, a) . Isto demonstra que o legislador quis declarar expressamente
que o todos do art. 149 inclui os adultos do art. 150 e estende a eles o estatuto da gratuidade e
da obrigatoriedade. A Constituição de 1934, então, põe o ensino primário extensivo aos adultos
como componente da educação e como dever do Estado e direito do cidadão20. Esta formulação
avançada expressa bem os movimentos sociais da época em prol da escola como espaço integrante de um projeto de sociedade democrática.
Neste sentido, o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” de 1932 não defende só o direito de cada indivíduo à sua educação integral, mas também a obrigatoriedade que, por falta de
escolas, ainda não passou do papel, nem em relação ao ensino primário, e se deve estender progressivamente até uma idade conciliável com o trabalhador produtor, isto é, até os 18 anos...21
A feitura do Plano Nacional de Educação de 1936/1937, que não chegou a ser votado
devido ao golpe que instituiu o Estado Novo, possuía todo o título III da 2ª parte voltado para
o ensino supletivo. Destinado a adolescentes e adultos analfabetos e também aos que não pretenderem instrução profissional e aos silvícolas ( a fim de comunicar-lhes os bens da civilização e
integrá-los progressivamente na unidade nacional), o ensino supletivo deveria conter disciplinas
obrigatórias e sua oferta seria imperativa nos estabelecimentos industriais e nos de finalidade correcional. Idêntica obrigação competia aos sindicatos e às cidades com mais de 5.000 habitantes.
A rigor, esta formulação minimiza a noção de direito expressa em 1934 devido à assunção do
termo regularidade sob a figura de ensino seriado.
A Constituição outorgada de 1937, fruto do temor das elites frente às exigências de maior
democratização social e instrumento autoritário de um projeto modernizador excludente, deslocará, na prática, a noção de direito para a de proteção e controle. Assim, ela proíbe o trabalho
de menores de 14 anos durante o dia, o de menores de 16 anos à noite e estimula a criação de
associações civis que organizem a juventude em vista da disciplina moral, eugênica, cívica e da
segurança nacional. Isto não significa que o Estado Novo não tivesse uma proposta de ação sistemática para a educação escolar, ainda que sob a égide do controle centralizado e autoritário.
Em termos de concepção, o Estado Novo chega a explicitar uma discriminação entre as elites
intelectuais condutoras das massas e as classes menos favorecidas (art. 129 da Constituição)
voltadas para o trabalho manual e com acesso mínimo à leitura e à escrita22.
A Lei Orgânica do Ensino Secundário, Decreto–Lei nº 4.244 de 9/4/1942, no seu Título
VII, franqueava a obtenção do certificado de licença ginasial aos maiores de 16 anos mesmo que
não houvessem freqüentado o regime da escola convencional. Mas os exames deveriam ser iguais
aos prestados em escolas oficiais seriadas23.
No que toca ao financiamento do ensino, embora a Constituição de 1937 silenciasse a propósito do vínculo constitucional de recursos, como o fazia a Constituição de 1934, o goverPontes de Miranda elogia este dispositivo. Mas lamenta o não haver nenhuma obrigação de se dar escolas a todos __ a extensão da escola tem
de ser executada aos poucos, à mercê das leis e dos governos. Sem a economia de plano é impossível realizar-se a educação de plano. (p. 405)
21
Semelhante formulação só se fará presente na Constituição de 1988, também ela acompanhada por uma pluralidade diferenciada de
movimentos sociais.
22
Este momento marca um impulso sistemático em prol da industrialização cujos moldes tayloristas exigiam um mínimo de escolaridade e
de controle da mão de obra.
23
O decreto-lei n. 8531 de 2/1/1946 determinava o mês de outubro de cada ano para a realização dos exames. A lei n. 3293 de 29/10/1957
modifica o art. 91 da Lei Orgânica e eleva a idade dos alunos desejosos de obter o certificado de licença ginasial mediante a prestação de
exames de madureza de 16 para 18 anos e estabelece a de 20 anos como idade mínima para a licença colegial.
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no central tomou medidas que pudessem significar apoio técnico e financeiro aos Estados.
A exibição de índices alarmantes de analfabetismo, a necessidade de uma força de trabalho treinada para os processos de industrialização e a busca de um maior controle social farão do ensino
primário um objeto de maior atenção.
Assim, o Decreto nº 4.958 de 14.11.1942 institui o Fundo Nacional do Ensino Primário.
Este Fundo seria constituído de tributos federais criados para este fim e voltado para ampliação
e melhoria do sistema escolar primário de todo o país (§ único do art. 2º ). O montante seria
aplicado nos Estados e Territórios via convênios. Fala-se de um sistema escolar primário a ser
ampliado. Este convênio, denominado Convênio Nacional do Ensino Primário, veio anexo ao
Decreto–Lei nº 5.293 de 1.3.1943. A União prestaria assistência técnica e financeira no desenvolvimento deste ensino nos Estados, desde que estes aplicassem um mínimo de 15% da renda
proveniente de seus impostos em ensino primário, chegando-se a 20% em 5 anos. Por sua vez,
os Estados se obrigavam a fazer convênios similares com os Municípios, mediante decreto–lei
estadual, visando repasse de recursos, desde que houvesse uma aplicação mínima inicial de 10%
da renda advinda de impostos municipais em favor da educação escolar primária, chegando-se a
15% em 5 anos. Em 11.8.1944, o Decreto – Lei n. 6.785 cria a fonte federal de onde proviriam
tais recursos: um imposto de 5% incidente sobre consumo de bebidas.
Ora, será o Decreto Federal nº 19.513/45 de 25/8/45 que completará o conjunto de decretos–lei do período sobre este assunto. Ao regulamentar a concessão de auxílio pelo governo
federal com o objetivo da ampliação e do desenvolvimento do ensino primário dos Estados,
segundo suas necessidades, diz o decreto–lei no § 1º do art. 2º que tais necessidades seriam
avaliadas segundo a proporção do número de crianças, entre 7 e 11 anos de idade, que não estejam matriculadas em estabelecimentos de ensino primário. Se o art. 4º diz que, do total destes
recursos, 70% seriam destinados para construções escolares, o inciso 2 determina que:
A importância correspondente a 25% de cada auxílio federal será aplicada na educação primária
de adolescentes e adultos analfabetos, observados os termos de um plano geral de ensino supletivo, aprovado pelo Ministério da Educação e Saúde24.
O Decreto–lei nº 8.529 de 2/1/1946, Lei Orgânica do Ensino Primário, reserva o capítulo III do
Título II ao curso primário supletivo. Voltado para adolescentes e adultos, tinha disciplinas obrigatórias
e teria dois anos de duração, devendo seguir os mesmos princípios do ensino primário fundamental.
A presença do Brasil na 2ª Guerra Mundial, a luta pela democracia no continente europeu, a
manutenção da ditadura no país com seus horrores, o crescimento da importância da democracia
política trarão de volta à cena movimentos sociais e temas culturais reprimidos à força. Um dos
momentos de tal retorno será a Constituinte de 1946.
A Constituição de 1946 reconhece a educação como direito de todos (art. 166) e no seu art. 167,
II diz que o ensino primário oficial é gratuito para todos... Contudo, a oposição entre centralização e
descentralização, as lutas para se definir os limites entre o público e privado e a questão da laicidade determinarão, por um bom tempo, a inexistência de uma legislação própria advinda da nova Constituição
e a manutenção, com pequenos ajustes, do equipamento jurídico herdado do estadonovismo.
A nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024/61, reconhece a educação como direito de todos e no Título VI, capítulo II, ao tratar do ensino primário
diz no art. 27:
O ensino primário é obrigatório a partir dos 7 anos e só será ministrado na língua nacional.
Para os que o iniciarem depois dessa idade poderão ser formadas classes especiais25 ou cursos
supletivos correspondentes ao seu nível de desenvolvimento.
Estas verbas e convênios possibilitarão, além da expansão do ensino primário, a criação da Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos, após 1946.
25
Não confundir esta expressão com o que hoje se entende por classes especiais. Naquele momento, tal expressão se aproxima do que hoje
denominamos classes de aceleração.
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A Lei nº 4.024/61 determinava ainda, no seu art. 99: aos maiores de 16 anos será permitida
a obtenção de certificados de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de exames de
madureza, após estudos realizados sem observância de regime escolar.
§ único: Nas mesmas condições permitir-se-á a obtenção do certificado de conclusão de curso
colegial aos maiores de 19 anos.
Até este momento, os exames dos que não haviam seguido seriação só eram possíveis em estabelecimentos oficiais. A partir da Lei nº 4.024/61 esta orientação não diz quem são os responsáveis pelos exames. Assim, ao lado dos estabelecimentos oficiais, as escolas privadas, autorizadas
pelos Conselhos e Secretarias, passaram também a realizá-los26.
Uma nova redefinição será trazida pelo golpe de 1964 que aprofundará a distância entre o
ímpeto urbano, modernizador, industrializante e demográfico do país e os processos de democratização dos bens sociais. A concentração de renda e o fechamento dos canais de participação e
de representação fazem parte destes mecanismos de distanciamento. O rígido controle sobre as
forças sociais de oposição ao regime permitiu o aprofundamento dos processos conducentes à
modernização econômica para cujo sucesso era importante a expansão da rede física da educação
escolar primária. O acesso a ela e a outros bens, por parte dos segmentos populares, não se deu
de modo aberto, qualificado e universal. Ele se fez sob o signo do limite e do controle.
Sob este clima, a Constituição de 1967 mantém a educação como direito de todos (art.168)
e , pela primeira vez, estende a obrigatoriedade da escola até os quatorze anos. Esta extensão
parece incluir a categoria dos adolescentes na escolaridade apropriada, propiciando, assim, a
emergência de uma outra faixa etária, a partir dos 15 anos, sob o conceito de jovem. Este conceito será uma referência para o ensino supletivo. Esta mesma Constituição que retira o vínculo
constitucional de recursos para a educação, obriga as empresas a manter ensino primário para os
empregados e os filhos destes, de acordo com o art. 170.
A Lei 5.379/67 cria uma fundação, denominada Movimento Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL), com o objetivo de erradicar o analfabetismo e propiciar a educação continuada de
adolescentes e adultos. Vários decretos decorreram desta Lei a propósito de levantamento de recursos (Decreto nº 61.311/67) e da constituição de campanhas cívicas em prol da alfabetização
(Decreto nº 61.314/67).
A Lei nº 5.400 de 21/3/1968, relativa ao recrutamento militar e ensino, também se refere
à alfabetização de recrutas e diz no seu art. 1º: Os brasileiros, que aos dezessete anos de idade,
forem ainda analfabetos, serão obrigados a alfabetizarem-se.
As comissões de recrutamento dos jovens obrigados ao serviço militar deveriam encaminhar
às autoridades educacionais competentes os alistados analfabetos. O funcionário público que
alfabetizasse mais de 10 listados teria registrado em seu prontuário a distinção de serviço meritório. Os civis não funcionários públicos ganhariam um diploma honorífico.
A Emenda Constitucional de 1969, também conhecida como Emenda da Junta Militar, usa,
pela primeira vez, a expressão direito de todos e dever do Estado para a educação. O vínculo de
recursos na Constituição retorna mas só para os municípios. Beneficiários menores na repartição
dos impostos, responsáveis, por lei, pela oferta do ensino fundamental, deviam aplicar 20% de
seus impostos em educação.
É no interior de reformas autoritárias, como foi o caso, por exemplo, das Leis nº 5.540/68
e nº 5.692/71, e desta “modernização conservadora” que o ensino supletivo terá suas bases
legais específicas.
26

Esta lei, resultante de um frágil acerto entre os interesses ligados ao setor público e ao setor privado, acabou por contemplar parte dos
interesses de cada qual.

MARCOS LEGAIS

O ensino supletivo, com a Lei nº 5.692/71, ganhou capítulo próprio com cinco artigos.
Um deles dizia que este ensino se destinava a “suprir a escolarização regular para adolescentes
e adultos, que não a tinham seguido ou concluído na idade própria”. Este ensino podia, então,
abranger o processo de alfabetização , a aprendizagem, a qualificação, algumas disciplinas e
também atualização. Os cursos poderiam acontecer via ensino a distância, por correspondência
ou por outros meios adequados. Os cursos e os exames seriam organizados dentro dos sistemas
estaduais de acordo com seus respectivos Conselhos de Educação. Os exames, de acordo com o
art. 26, ou seriam entregues a “estabelecimentos oficiais ou reconhecidos” cuja validade de indicação seria anual, ou “unificados na jurisdição de todo um sistema de ensino ou parte deste ”,
cujo pólo seria um grau maior de centralização administrativa. E o número de horas, consoante
o art. 25, ajustar-se-ia de acordo com o “tipo especial de aluno a que se destinam”, resultando
daí uma grande flexibilidade curricular.
No que se refere às instituições particulares, o § único do art. 51 da mesma lei diz As entidades particulares que recebam subvenções ou auxílios do Poder Público deverão colaborar,
mediante solicitação deste, no ensino supletivo de adolescentes e adultos, ou na promoção de
cursos e outras atividades com finalidade educativo-cultural instalando postos de rádio ou tele
visões educativas.
O Conselho Federal de Educação teve produção normativa sobre o assunto. Muitos foram os
pareceres e as resoluções, como é o caso do Parecer nº 699/72 do Cons. Valnir Chagas regulamentando esta matéria, inclusive a relativa às idades de prestação de exames e ao controle destes
últimos pelos poderes públicos.
Esse Parecer destaca quatro funções do então ensino supletivo: a suplência (substituição compensatória do ensino regular pelo supletivo via cursos e exames com direito à certificação de
ensino de 1º grau para maiores de 18 anos e de ensino de 2º grau para maiores de 21 anos), o
suprimento (completação do inacabado por meio de cursos de aperfeiçoamento e de atualização.), a aprendizagem e a qualificação27. Elas se desenvolviam por fora dos então denominados
ensinos de 1º e 2º graus regulares. Este foi um momento de intenso investimento público no
ensino supletivo e um início de uma redefinição da aprendizagem e qualificação na órbita do
Ministério do Trabalho.
De todo modo, pode-se assinalar que, em todas as Constituições, atribui-se, de algum modo,
à União o papel de suprir as deficiências dos sistemas, de conceder assistência técnica e financeira
no desenvolvimento de programas estaduais e municipais, de articular o conjunto das iniciativas
exigindo alguma adequação do então supletivo aos princípios gerais do ensino atendido na idade
própria. Deste enquadramento não fugirão os dispositivos legais sobre o assunto a partir de 1988.
2. Bases legais vigentes
A Constituição Federal do Brasil incorporou como princípio que toda e qualquer educação
visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (CF, art. 205). Retomado pelo art. 2º da LDB, este princípio abriga o
conjunto das pessoas e dos educandos como um universo de referência sem limitações. Assim,
a Educação de Jovens e Adultos, modalidade estratégica do esforço da Nação em prol de uma
igualdade de acesso à educação como bem social, participa deste princípio e sob esta luz deve
ser considerada.
Estas considerações adquirem substância não só por representarem uma dialética entre dívida
social, abertura e promessa, mas também por se tratarem de postulados gerais transformados em
direito do cidadão e dever do Estado até mesmo no âmbito constitucional, fruto de conquistas
e de lutas sociais. Assim o art. 208 é claro:
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O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de :
I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria28;
Esta redação vigente longe de reduzir a EJA a um apêndice dentro de um sistema dualista,
pressupõe a educação básica para todos e dentro desta, em especial, o ensino fundamental como
seu nível obrigatório. O ensino fundamental obrigatório é para todos e não só para as crianças.
Trata-se de um direito positivado, constitucionalizado e cercado de mecanismos financeiros e
jurídicos de sustentação29.
A titularidade do direito público subjetivo face ao ensino fundamental continua plena para
todos os jovens, adultos e idosos, desde que queiram se valer dele. A redação original do art. 208
da Constituição era mais larga na medida em que coagia à chamada universal todos os indivíduos
não – escolarizados, estivessem ou não na faixa etária de sete a quatorze anos, e identificava a
fonte de recursos para esta obrigação. Apesar do estreitamento da redação trazida pela emenda
14/96, ela deixa ao livre arbítrio do indivíduo com mais 15 anos completos o exercício do seu
direito público subjetivo. Basta ler o art. 5º da LDB que universaliza a figura do cidadão e não
faz e nem poderia fazer qualquer discriminação de idade ou outra de qualquer natureza30.
Direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir imediatamente
o cumprimento de um dever e de uma obrigação. Trata-se de um direito positivado, constitucionalizado e dotado de efetividade. O titular deste direito é qualquer pessoa de qualquer faixa
etária que não tenha tido acesso à escolaridade obrigatória. Por isso é um direito subjetivo ou
seja ser titular de alguma prerrogativa é algo que é próprio deste indivíduo. O sujeito deste dever
é o Estado no nível em que estiver situada esta etapa da escolaridade. Por isso se chama direito
público pois, no caso, trata-se de uma regra jurídica que regula a competência, as obrigações e os
interesses fundamentais dos poderes públicos, explicitando a extensão do gozo que os cidadãos
possuem quanto aos serviços públicos.
Assim o direito público subjetivo explicita claramente a vinculação substantiva e jurídica entre
o objetivo e o subjetivo. Na prática, isto significa que o titular de um direito público subjetivo
tem asseguradas a defesa, a proteção e a efetivação imediata do mesmo quando negado. Em caso
de inobservância deste direito, por omissão do órgão incumbido ou pessoa que o represente,
qualquer criança, adolescente, jovem ou adulto que não tenha entrado no ensino fundamental pode exigi-lo e o juiz deve deferir imediatamente, obrigando as autoridades constituídas a
cumpri-lo sem mais demora. O direito público subjetivo não depende de regulamentação para
sua plena efetividade. O não cumprimento ou omissão por parte das autoridades incumbidas implica em responsabilidade da autoridade competente. (art. 208, § 2º ). A lei que define os crimes
de responsabilidade é a de nº 1.079/50. Ela, em seu art. 4º , define tais crimes como sendo
aqueles em que autoridades públicas venham a atentar contra o exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais. Seu art. 14 permite a qualquer cidadão denunciar autoridades omissas ou
infratoras perante a Câmara dos Deputados31.
A Lei nº 9.394/96 explicita no § 3º do art. 5º que qualquer indivíduo que se sentir lesionado neste direito, pode dirigir-se ao Poder Judiciário para efeito de reparação e tal ação é gratuita
e de rito sumário. O uso desta faculdade de agir com vistas a este modo de direito é reconhecido
também para organizações coletivas adequadas. Ao exercício deste direito corresponde o dever
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Esta redação já é da Emenda Constitucional n. 14/96. Mas cumpre sinalizar o modo registrado pela redação original. Dizia -se: I – ensino
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
29
Aqui pode-se perguntar se a presença da EJA, quando presencial e com avaliação no processo, no FUNDEF não seria a conclusão lógica
destas premissas.
30
A prescrição do direito público subjetivo responde como reparação jurídica máxima a um direito negado.
31
Foi mediante esta lei cinqüentenária que o Brasil pôde processar e retirar do cargo um Presidente da República.
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do Estado na oferta desta modalidade de ensino dentro dos princípios e das responsabilidades
que lhes são concernentes. Entre estas responsabilidades está o art. 5º da LDB que encaminha
à cobrança do direito público subjetivo e que tem, entre seus preliminares, o recenseamento
da população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele não
tiveram acesso (art. 5º, § 1º , I) e fazer-lhes a chamada pública. (art. 5º § 1º , II). Isto importa
em oferta necessária da parte dos poderes públicos a fim de que o censo e a chamada escolares
não signifiquem apenas um registro estatístico. Para tanto, o censo deverá conter um campo
específico de dados para o levantamento do número destes jovens e adultos.
O exercício deste dispositivo se apóia também na obrigação dos Estados e Municípios em
fazer a chamada com a assistência da União32. Isto supõe tanto uma política educacional integrada da EJA de modo a superar o isolamento a que ela foi confinada em vários momentos
históricos da escolarização brasileira, quanto um efetivo regime de colaboração, de acordo com
o art. 8º da LDB.
Por sua vez , o art. 214 da Constituição Federal também é claro:
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação e
ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público
que conduzam à:
I – erradicação do analfabetismo,
II – universalização do atendimento escolar
....
Erradicar o analfabetismo e universalizar o atendimento são faces da mesma moeda e significam o acesso de todos os cidadãos brasileiros, pelo menos, ao ensino fundamental.
Ora, __ seu nome já o diz __ o fundamento é a base e a ponte necessárias para quaisquer
desenvolvimentos e composições ulteriores.
O artigo 208 da Constituição Federal se compõe tanto com o art. 214 quanto com o artigo
60 emendado do Ato das Disposições Transitórias. Desta composição resulta, com outros dispositivos legais, um outro formato na distribuição de competências onde todos os entes federativos estão diferencialmente implicados.
De acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 14/96, o art. 60 diz:
Nos dez primeiros anos da promulgação desta emenda, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do
art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental,
com o objetivo de assegurar a universalização do seu atendimento e a remuneração condigna do
magistério
...........................
§6º A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na manutenção e desenvolvimento
do ensino fundamental .....nunca menos que o equivalente a trinta por cento dos recursos a que
se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal33.
Na verdade, o teor da Lei nº 9.424/96 que regulamentou a Emenda nº 14/96 deixa fora do
cálculo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério (FUNDEF) a Educação de Jovens e Adultos. O FUNDEF se aplica tão só ao ensino
A estratégia de ação dos poderes públicos ao planejarem as suas políticas tende a focar as prioridades de oferta perante faixas etárias
específicas. Esta focalização está sempre tensionada seja pelo caráter universal do direito, seja pela pressão dos interessados em ampliar o
espectro da oferta priorizada.
33
A redação original era: Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder Público desenvolverá esforços, com a mobilização
de todos os setores organizados da sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinqüenta por cento dos recursos a que se refere o art. 212
da Constituição para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental.
32

MARCOS LEGAIS

fundamental no momento em que muitos trabalhadores e mães de família, afastados dos estudos
por longos anos, pressionam por uma entrada ou retorno na educação escolar, seja para melhorar
a renda familiar, seja para a busca de mobilidade social34. O aluno da EJA, integrante da etapa
correspondente ao ensino obrigatório da educação básica , na forma de ensino presencial e com
avaliação no processo, não é computado para o cálculo dos investimentos próprios deste fundo.
É preciso retomar a eqüidade também sob o foco da alocação de recursos de maneira a encaminhar mais a quem mais necessita, com rigor, eficiência e transparência.
Ao mesmo tempo, como assinala Beisiegel (1999) parece estar em curso um processo de
redefinição das atribuições da educação fundamental de jovens e adultos, que vêm sendo deslocadas da União para os Estados e, principalmente, para os Municípios, com apelos dirigidos
também ao envolvimento das organizações não – governamentais e da sociedade civil. (p.4).
Mesmo assim, o art. 60 emendado, deixa claro, em seu § 6º, que um quantitativo do equivalente a trinta por cento dos recursos do art. 212 da Constituição Federal deverão ser destinados
à erradicação do analfabetismo e na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.
É o que diz Título IX das Disposições Transitórias no art. 87 ao instituir a Década da Educação. O § 3º, III diz que
Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União deverá prover cursos presenciais ou a
distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados.
Esta redefinição se ancora na incumbência da União, de acordo com o art. 9 º III da LDB,
de prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade
obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva.
Esta função, sem desobrigar os outros entes federativos, se vê esclarecida no art. 75 da LDB
que diz a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir,
progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino.
Já o art. 10 e o art. 11 apontam para as competências específicas de Estados e Municípios
respectivamente para com o ensino médio e o ensino fundamental.
Diz o art. 10, VI da LDB ser incumbência do Estado:
Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio.
Por sua vez, o art. 11, V da LDB enuncia ser incumbência do Município:
Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos
vinculados pela Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
Embora o Município seja uma instância privilegiada tanto para o contato mais próximo com
estes jovens e adultos, quanto para o controle que os mesmos podem exercer sobre o conjunto
das políticas, e conquanto este artigo faça parte de disposições transitórias, os dispositivos legais,
a tradição na área e o esforço necessário para fazer esta reparação indicam que o investimento
em EJA não conta com um passado consolidado junto aos entes federativos como um todo.
Portanto, seja no que se refere à cooperação técnica, seja no que se refere aos investimentos, o
regime de colaboração tão acentuado na Constituição Federal torna-se aqui uma necessidade
imperiosa. Isto significa uma política integrada, contínua e cumulativa entre os entes federativos,
financiada com recursos suficientes e identificáveis em vista de sua sustentabilidade.

A passagem de muitos cursos de EJA para ensino noturno regular na etapa fundamental a fim de se beneficiar do FUNDEF deve ser considerada com cuidado, de modo que não haja uma transposição mecânica de métodos, um aligeiramento de processos de um para outro e
uma composição indiferenciada de participantes do ensino fundamental com idades muito distintas.
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Face ao deslocamento de atribuições e em que pese a determinação financeira constritiva da
Lei nº 9.424/96, uma vez que as matrículas da EJA não fazem parte do cálculo do FUNDEF35,
a Lei nº 9.394/96 rompe com a concepção posta na Lei nº 5.692/71, seja pelo disposto no
art. 92 da nova Lei, seja pela nova concepção da EJA. Desaparece a noção de Ensino Supletivo
existente na Lei nº 5.692/71.
A atual LDB abriga no seu Título V (Dos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino),
capítulo II (Da Educação Básica) a seção V denominada Da Educação de Jovens e Adultos.
Os artigos 37 e 38 compõem esta seção. Logo, a EJA é uma modalidade da educação básica, nas
suas etapas fundamental e média.
O termo modalidade é diminutivo latino de modus (modo, maneira) e expressa uma medida
dentro de uma forma própria de ser. Ela tem, assim, um perfil próprio, uma feição especial diante
de um processo considerado como medida de referência. Trata -se, pois, de um modo de existir
com característica própria36. Esta feição especial se liga ao princípio da proporcionalidade37 para que
este modo seja respeitado. A proporcionalidade, como orientação de procedimentos, por sua vez, é
uma dimensão da eqüidade que tem a ver com a aplicação circunstanciada da justiça, que impede o
aprofundamento das diferenças quando estas inferiorizam as pessoas. Ela impede o crescimento das
desigualdades por meio do tratamento desigual dos desiguais, consideradas as condições concretas,
a fim de que estes eliminem uma barreira discriminatória e se tornem tão iguais quanto outros que
tiveram oportunidades face a um bem indispensável como o é o acesso à educação escolar. Dizer
que os cursos da EJA e exames supletivos devem habilitar ao prosseguimento de estudos em caráter
regular (art. 38 da LDB) significa que os estudantes da EJA também devem se equiparar aos que
sempre tiveram acesso à escolaridade e nela puderam permanecer.
Respeitando-se o princípio de proporcionalidade, a chegada ao patamar igualitário entre os
cidadãos se louvaria no tratamento desigual aos desiguais que, nesta medida, mereceriam uma
prática política conseqüente e diferenciada.
Por isso o art. 37 diz que a EJA será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Este contingente plural e heterogêneo de jovens e adultos, predominantemente marcado pelo trabalho, é o destinatário primeiro e maior desta modalidade de ensino. Muitos já estão trabalhando, outros tantos querendo
e precisando se inserir no mercado de trabalho. Cabe aos sistemas de ensino assegurar a oferta
adequada, específica a este contingente, que não teve acesso à escolarização no momento da escolaridade universal obrigatória, via oportunidades educacionais apropriadas. A oferta dos cursos
em estabelecimentos oficiais, afirmada pelas normas legais, e a dos exames supletivos da EJA,
pelos poderes públicos, é garantida pelo art. 37 § 1º da LDB. A associação entre gratuidade e a
oferta periódica mais freqüente e descentralizada da prestação dos exames pode reforçar o dever
do Estado para com esta modalidade de educação. Para tanto, os estabelecimentos públicos dos
respectivos sistemas deverão viabilizar e estimular a igualdade de oportunidades e de acesso aos
cursos e exames supletivos sob o princípio da gratuidade38. Tais oportunidades se viabilizarão,
certamente, pela oferta de escolarização mediante cursos e exames (§1º do art. 37).
Por meio dela ou de outras, o poder público viabilizará e estimulará o acesso e permanência
do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si (§2º do art. 37).
A oferta desta modalidade assevera, pois, que os estabelecimentos públicos não podem se ausen35

O texto legal aprovado no Congresso dizia, no art. 2º, § 1o,II que as matrículas do ensino fundamental nos cursos da educação de jovens
e adultos, na função suplência. Houve um veto presidencial a esta inclusão explicado em razão de insuficiência de estatísticas, fragilidade de
dados, grande heterogeneidade da oferta e possível abertura indiscriminada de tais cursos.
36
Tudo o que existe tem uma característica própria. Neste sentido, toda a referência a uma medida contém um certo grau de convencionalidade.
37
A proporcionalidade trabalha com a relação adequada entre um fim a ser alcançado, uma situação específica existente e os meios disponíveis para se levar adiante o processo implementador. Os meios devem ser pertinentes, indispensáveis e necessários ao fim, ao objeto e à
situação, evitando tanto os excessos quanto as lacunas. É a busca da medida justa.
38
A noção legal de sistemas de ensino implica tanto as instituições e órgãos de ensino de caráter público quanto os de caráter privado segundo as competências e atribuições postas, entre outros, nos artigos 16, 17 e 18 da LDB.
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tar deste dever e eles devem ser os principais lugares desta oferta. A disseminação de cursos
autorizados, reconhecidos e credenciados, sob a forma presencial, pode ir tornando exames
supletivos avulsos cada vez mais residuais39.
A lei reitera um direito inclusive à luz do princípio de colaboração recíproca que preside a
República Federativa do Brasil. O regime de colaboração é o antídoto de iniciativas descontínuas
ou mesmo de omissões, bem como a via conseqüente para a efetivação destes dispositivos assinalados e dos compromissos assumidos em foros internacionais. Cabe também às instituições
formadoras o papel de propiciar uma profissionalização e qualificação de docentes dentro de um
projeto pedagógico em que as diretrizes considerem os perfis dos destinatários da EJA.
O art. 38 diz que os sistemas de ensino manterão cursos da EJA e exames supletivos. Tais
cursos tanto podem ser no âmbito da oferta de educação regular para jovens e adultos (art. 4º
, VII), quanto no de oportunidades apropriadas ...mediante cursos (regulares) e exames (supletivos) (art. 37, §, 1º). Tais cursos e exames, de acordo com a Lei e as diretrizes, deverão atender
à base comum nacional e possibilitar o prosseguimento de estudos... Após a assinalação das novas
faixas etárias, o § 2º do artigo prevê que as práticas de vida, os conhecimentos e habilidades dos
destinatários da EJA serão aferidos e reconhecidos mediante exames.
A legislação educacional existente hoje é bem mais complexa. Ela, além dos dispositivos de
caráter nacional, compreende as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos Municípios.
Dentro de nosso regime federativo, os Estados e os Municípios, de acordo com a distribuição
das competências estabelecidas na Constituição Federal, gozam de autonomia e assim podem
estabelecer uma normatividade própria, harmônica e diferenciada. A quase totalidade dos Estados repete, em suas Constituições, a versão original do art. 208, bem como a necessidade de um
Plano Estadual de Educação do qual sempre constam a universalização do ensino obrigatório e
a erradicação do analfabetismo. Em muitas consta a expressão ensino supletivo.
Observados os limites e os princípios da Constituição Federal e da LDB, os entes federados
são autônomos na gestão de suas atribuições e competências. Desse modo, por exemplo, tanto a
Constituição Estadual do Paraná como a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte mantêm
a redação original do art. 208, I da Constituição Federal. O Estado de Sergipe, em sua Constituição, diz no art. 217, VI que é dever do Estado garantir a oferta do ensino público noturno,
regular e supletivo, adequado às necessidades do educando, assegurando o mesmo padrão de
qualidade do ensino público diurno regular. A Constituição Mineira, art. 198, XII, garante a
expansão da oferta de ensino noturno regular e de ensino supletivo adequados às condições do
educando. A Constituição Estadual de Goiás se expressa no art. 157, I que O dever do Estado
e dos Municípios para com a Educação será assegurado por meio de: I - ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria e que deverão receber tratamento especial, por meio de cursos e exames adequados ao atendimento das
peculiaridades dos educandos. E a Constituição de Rondônia diz no art. 187, IX ser princípio
da educação no Estado a garantia de acesso ao ensino supletivo. O Estado do Pará, em sua Lei
Maior, diz no § único do art. 272 que O Poder Público estimulará e apoiará o desenvolvimento de propostas educativas diferenciadas com base em novas experiências pedagógicas, através
de programas especiais destinados a adultos, crianças, adolescentes e trabalhadores, bem como
à capacitação e habilitação de recursos humanos para a educação pré - escolar e de adultos.
O município de São José do Rio Preto (SP), além de repetir do art. 208 da Constituição, explicita, em sua Lei Orgânica no art. 178, que o Município aplicará parcela dos recursos destinados à
educação, objetivando erradicar o analfabetismo em seu território.
Como conseqüência desta composição federativa e dos dispositivos normativos, a autonomia
dos sistemas lhes permite definir a organização, a estrutura e o funcionamento da EJA.
Tais iniciativas podem dar maior sustentabilidade administrativa e financeira aos poderes públicos na oferta da EJA cujos exames supletivos,
de caráter massivo, são custosos e nem sempre com resultados significativos.
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Por outro lado, o Brasil é signatário de vários documentos internacionais que pretendem
ampliar a vocação de determinados direitos para um âmbito planetário. O direito à educação
para todos, aí compreendidos os jovens e adultos, sempre esteve presente em importantes atos
internacionais, como declarações, acordos, convênios e convenções.
Veja-se como exemplo, além das declarações assinaladas neste parecer, como a Declaração
de Jomtien e a de Hamburgo, a Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo do
ensino, da UNESCO, de 1960. Essa Convenção foi assinada e assumida pelo Brasil mediante
Decreto Legislativo nº 40 de 1967 do Congresso Nacional e promulgada pela Presidência da
República mediante o Decreto nº 63.223 de 196840.
IV- Educação de Jovens e Adultos - Hoje
... mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade da vida e ajudá-los a perceber
e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais.
Para que a educação básica se torne eqüitativa, é mister oferecer a todas as crianças, jovens
e adultos a oportunidade de alcançar um padrão mínimo de qualidade de aprendizagem. (Declaração Mundial sobre Educação para Todos)
Como já apontado, é no processo de redemocratização dos anos 80 que a Constituição dará
o passo significativo em direção a uma nova concepção de educação de jovens e de adultos.
Foi muito significativa a presença de segmentos sociais identificados com a EJA no sentido de
recuperar e ampliar a noção de direito ao ensino fundamental extensivo aos adultos já posta na
Constituição de 1934. A LDB acompanha esta orientação, suprimindo a expressão ensino supletivo, embora mantendo o termo supletivo para os exames. Todavia, trata-se de uma manutenção
nominal, já que tal continuidade se dá no interior de uma nova concepção. Termos remanescentes do ordenamento revogado devem ser considerados à luz do novo ordenamento e não
pelos ordenamentos vindos da antiga lei. Isto significa vontade expressa de uma outra orientação
para a Educação de Jovens e Adultos, a partir da nova concepção trazida pela lei ora aprovada.
Do ponto de vista conceitual, além da extensão da escolaridade obrigatória formalizada em
1967, os artigos 37 e 38 da LDB em vigor dão à EJA uma dignidade própria, mais ampla, e
elimina uma visão de externalidade com relação ao assinalado como regular41. O art. 4º VII da
LDB é claro:
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
....
oferta de educação regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas
às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições
de acesso e permanência na escola;
Assinale-se, então: desde que a Educação de Jovens e Adultos passou a fazer parte constitutiva da lei de diretrizes e bases, tornou-se modalidade da educação básica e é reconhecida como
40

O art. 5º , § 2º da Constituição Federal diz: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A celebração de tais
atos é competência privativa da Presidência da República e sujeitos a referendo do Congresso Nacional. (art.84, VIII). Para que um desses
tratados adentre ao nosso ordenamento jurídico e ganhe força de lei federal,, é preciso tomar a forma de decreto-legislativo. Se sancionado
pela Presidência da República, a regulamentação deverá compatibilizá-lo com outras leis federais que versem sobre o mesmo assunto. No
caso de compromissos gravosos ao patrimônio nacional, tais atos estão sujeitos à competência exclusiva do Congresso Nacional segundo o
art. 49, I da Constituição Federal.
41
Vale lembrar que o conceito de regular é polivalente e pode se prestar a ambigüidades. Regular é, em primeiro lugar, o que está sub lege,
isto é, sob o estabelecido em uma ordem jurídica e conforme a mesma. Mas, a linguagem cotidiana o expressa no sentido de caminho mais
comum. Seu antônimo é irregular e pode ser compreendido como ilegal ou também como descontínuo. Mas, em termos jurídico-educacionais,
regular tem como oposto o termo livre. Neste caso, livres são os estabelecimentos que oferecem educação ou ensino fora da Lei de Diretrizes
e Bases. É o caso, por exemplo, de escolas de língua estrangeira. No Império, significava também a ampla liberdade didático-metodológica
destes cursos.
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direito público subjetivo na etapa do ensino fundamental. Logo, ela é regular enquanto modalidade de exercício da função reparadora. Portanto, ao assinalar tanto os cursos quanto os exames
supletivos, a lei os tem como compreendidos dentro dos novos referenciais legais e da concepção
da EJA aí posta.
1. Cursos da Educação de Jovens e Adultos
A LDB determina em seu art. 37 que cursos e exames são meios pelos quais o poder público
deve viabilizar o acesso do jovem e adulto na escola de modo a permitir o prosseguimento de
estudos em caráter regular tendo como referência a base nacional comum dos componentes curriculares.
Se a lei nacional não estipula a duração dos cursos -- por ser esta uma competência da autonomia dos entes federativos --, e se ela não prevê a freqüência, --como o faz com o ensino presencial
na faixa de sete a quatorze anos --, é preciso apontar o que ela prevê: a oferta desta modalidade
é obrigatória pelos poderes públicos na medida em que os jovens e os adultos queiram fazer uso
do seu direito público subjetivo. A organização de cursos, sua duração e estrutura, respeitadas
as orientações e diretrizes nacionais, faz parte da autonomia dos entes federativos. Tal entendimento legal foi assumido pelo Parecer CEB nº 5/97. A matrícula em qualquer ano escolar das
etapas do ensino está, pois, subordinada às normas do respectivo sistema, o mesmo valendo,
portanto, para a modalidade presencial dos cursos de jovens e adultos42.
Os cursos, quando ofertados sob a forma presencial, permitem melhor acompanhamento, a
avaliação em processo e uma convivência social. Isto não significa que cursos semi-presenciais, que
combinam educação a distância e forma presencial, ou que cursos não- presenciais que se valham
da educação a distância não devam conter orientações para efeito de acompanhamento. Os então
chamados cursos supletivos43, __ dizia o CFE em 1975 __ não constituem mera preparação para
exames Os cursos supletivos [são] atividades que se justificam por si mesmas.(Documenta nº 178
de 9/75). Com efeito, por estarem a serviço de um direito a ser resgatado ou a ser preenchido, os
cursos não podem se configurar para seus demandantes como uma nova negação por meio de uma
oferta desqualificada, quer se apresentem sob a forma presencial, quer sob a forma não-presencial
ou por meio de combinação entre ambas. Os exames, sempre oferecidos por instituição credenciada, são uma decorrência de um direito e não a finalidade dos cursos da EJA.
A normatização em termos de estrutura e organização dos cursos pertence à autonomia dos
sistemas estaduais e municipais (nesse último caso, trata-se do ensino fundamental), que devem
exercer o papel de celebrantes de um dever a serviço de um direito.
Contudo, deve-se observar a imperatividade da oferta de exames supletivos prestados exclusivamente em instituições autorizadas, credenciadas e avaliadas. Afinal, a avaliação, além de ser um
dos eixos da LDB, consta dos artigos 10 e 11 da mesma lei.
Como referência legal para a autonomia dos sistemas pode-se citar o art. 46 da LDB que,
mesmo sendo voltado para as instituições de ensino superior, espelha um aspecto da avaliação
dentro do espírito da lei.
A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições
de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente, após processo
regular de avaliação.
No caso de estudante que haja se valido da possibilidade de circulação entre ensino na idade apropriada e curso da educação de jovens e
adultos, a matrícula em qualquer ano das etapas do ensino está subordinada às normas do respectivo sistema e das normas próprias de cada
modalidade. No caso de circulação, os estabelecimentos devem mencioná-lá no histórico escolar do interessado. Cumpre dizer, entretanto,
que a circulação deve atender objetivos pedagógicos, não procedendo uma prática competidora ou facilitadora entre tais modalidades.
43
No art. 38, a concordância do adjetivo supletivos, do ponto de vista gramatical, é ambígua, isto é, pode referir -se tanto a ambos os
substantivos - cursos e exames - como pode estar referido somente ao último, ou seja, somente a exames. Se a redação, do ponto de vista
gramatical, dá margem à interpretação ambivalente, o novo conceito da EJA sob o novo ordenamento jurídico, considerando-se o conjunto e
contexto da lei, reserva o adjetivo somente para os exames.
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É justo, pois, que os órgãos normativos dos sistemas saibam o que estão autorizando,
reconhecendo e credenciando, dada sua responsabilidade no assunto. Daí não ser exacerbado que
tais órgãos exijam, quando da primeira autorização dos cursos, documentos imprescindíveis para
tal responsabilidade. Entre outros documentos de caráter geral, como, por exemplo, identificação
institucional, objetivos, qualificação profissional, estrutura curricular, carga horária44, processo de
avaliação, avultam o regimento escolar, para efeito de análise e registro, e o projeto pedagógico
para efeito de documentação e arquivo45. Isto combina com o novo papel esperado dos Conselhos
de Educação com ênfase na função de acompanhamento , na radiografia e superação de eventuais
deficiências, na identificação e reforço de virtudes.
Ainda como resposta ao princípio da publicidade dos atos do governo, recomenda-se a sua
utilização pelos meios oficiais e pelos meios de comunicação de modo que as Secretarias e os
Conselhos de Educação dêem a máxima divulgação dos cursos autorizados.
Para que esta estruturação responda à urgência desta modalidade de educação, espera-se que
ações integradas entre todos os entes federativos revelem e traduzam mecanismos próprios ao
regime de colaboração.
As diretrizes curriculares nacionais da EJA são indispensáveis quando da oferta destes cursos. Elas são obrigatórias pois, além de significarem a garantia da base comum nacional, serão
a referência exigível nos exames para efeito de aferição de resultados e do reconhecimento de
certificados de conclusão.
Outro ponto importante, face à organização dos cursos, é a relação entre ensino médio e
ensino fundamental. Pergunta-se: o ensino médio supõe obrigatoriamente o ensino fundamental
em termos organizacionais? O ensino fundamental, embora determinante na rede de relações
próprias de uma sociedade complexa como a nossa, não é condição absoluta de possibilidade de
ingresso no ensino médio, dada a flexibilidade posta na LDB, em especial no art. 24, II, c. O
importante é a capacitação verificada e avaliada do estudante, observadas as regras comuns e imperativas. Mas, nunca será demais repetir que tal não é a via organizacional comum da educação
nacional e nem ela é capaz de responder à complexidade dos problemas educacionais brasileiros.
É preciso insistir na importância e na necessidade do caráter obrigatório e imprescindível do
ensino fundamental na faixa de sete a quatorze anos. O ensino fundamental é princípio constitucional, direito público subjetivo, cercado de todos os cuidados, controles e sanções. Além do que
já se legislou sobre esse assunto, a partir do capítulo da educação da Constituição, da LDB e da
Lei do FUNDEF, há outras indicações legais a serem referidas.
Assim, a Emenda Constitucional nº 20 de 1998 alterou o teor do art. 7º , XXXIII da Constituição Federal para a seguinte redação: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos46. Também a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando tornou-se dever do Estado, garantido pelo art. 54, VI da Lei 8.069/90 que especifica a
adequação deste turno às condições do adolescente trabalhador. A proibição de trabalho noturno a
estes adolescentes e jovens foi sempre uma forma de respeito a um ser nessa fase de formação e, de
outro lado, uma possibilidade de se ofertar o espaço institucional desta formação: a escola.
Pode-se acrescentar, ainda, a este respeito, o art. 227 da Constituição que, ao tratar do direito à proteção especial, impõe, no inciso III, a garantia de acesso do trabalhador adolescente
à escola.
A carga horária, competência dos sistemas, quando escassa, tende ao aligeiramento; quando imposta padronizada e verticalmente , tende
ao engessamento organizacional.
45
Estes documentos são indispensáveis para a investigação científica e para os princípios constitucionais de publicidade dos serviços públicos
e de defesa do consumidor. A publicidade é um meio que permite ao cidadão exigir, por exemplo, a liceidade de atos praticados.
46
Sobre o adolescente aprendiz, cf. o ECA arts. 60-69. E também os art. 402 a 414, e 424-441 da CLT.
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É verdade que a legislação brasileira, ao tornar o ensino fundamental obrigatório para todos,
não impôs que forçosamente ele se desse em instituições escolares. A realização desta obrigação
e deste dever encontra nas instituições escolares próprias seu lugar social mais adequado e historicamente consolidado. Esta constituição de conhecimentos, quando devidamente ancorada
na lei, nas normatizações conseqüentes e nos objetivos maiores da educação, pode ser oferecida
também em cursos virtuais, em outros espaços adequados e mesmo no lar. Daí a existência do
art. 24, II, c da LDB que inclui como uma das regras comuns da educação básica esta possibilidade ao dizer: independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola,
que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série
ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Tal possibilidade
não é a ótica predominante na Lei, tendo-se em vista, por exemplo, o § 4º do art. 32 da LDB
que diz: o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Mesmo assim, esta emergência ou
aquela exceção devem ser acompanhadas de avaliação e sob normatividade específica. As iniciativas desenvolvidas por entidades públicas ou privadas que ofertam modalidades de ensino fundamental por si mesmas ou mediante instituições não credenciadas a certificar o término destes
estudos, devem ser objeto de avaliação criteriosa por parte dos órgãos normativos dos sistemas.
Além disso, é bom recordar que o art. 38 fala em prosseguimento de estudos regulares. Por isso
mesmo, torna -se fundamental dar conseqüência ao disposto no art. 4º, I e VII da LDB.
O importante a se considerar é que os alunos da EJA são diferentes dos alunos presentes nos
anos adequados à faixa etária. São jovens e adultos, muitos deles trabalhadores, maduros, com
larga experiência profissional ou com expectativa de (re)inserção no mercado de trabalho e com
um olhar diferenciado sobre as coisas da existência, que não tiveram diante de si a exceção posta
pelo art. 24, II, c. Para eles, foi a ausência de uma escola ou a evasão da mesma que os dirigiu
para um retorno nem sempre tardio à busca do direito ao saber. Outros são jovens provindos
de estratos privilegiados e que, mesmo tendo condições financeiras, não lograram sucesso nos
estudos, em geral por razões de caráter sócio-cultural. Logo, aos limites já postos pela vida, não
se pode acrescentar outros que signifiquem uma nova discriminação destes estudantes como a de
uma banalização da regra comum da LDB acima citada.
A LDB incentiva o aproveitamento de estudos e sendo esta orientação válida para todo e
qualquer aluno, a fortiori ela vale mais para estes jovens e adultos cujas práticas possibilitaram um
saber em vários aspectos da vida ativa e os tornaram capazes de tomar decisões ainda que, muitas
vezes, não hajam tematizado ou elaborado estas competências. A EJA é momento significativo
de reconstruir estas experiências da vida ativa e ressignificar conhecimentos de etapas anteriores
da escolarização articulando-os com os saberes escolares. A validação do que se aprendeu “fora”
dos bancos escolares é uma das características da flexibilidade responsável que pode aproveitar
estes “saberes” nascidos destes “fazeres”47.
Entretanto, no caso de uma postulação de ingresso direto no ensino médio da EJA, tal situação deverá ser devidamente avaliada pelo estabelecimento escolar, obedecida a regulamentação
do respectivo sistema de ensino. Logo, a regra é o esforço para que o ensino seja universalizado
para todos e que a uma etapa do ensino se siga a outra. Daí a importância do art. 4º II da LDB
que coloca como dever do Estado para com a educação pública de qualidade a garantia da
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Este é o caminho para
todos os adolescentes e jovens. A exceção fica por conta do art. 24, II, c da LDB devidamente
interpretado. Se tal exceção é uma alternativa dentro da função reparadora da EJA, isto não pode
significar um aligeiramento das etapas da educação básica como um todo.
Um outro ponto importante a ser considerado é o aproveitamento pela EJA da flexibilidade
responsável tal como posta no art. 24 da LDB, sem que isto signifique uma identificação mecânica entre a própria EJA e um modo de aproveitamento de estudos, práticas e experiências como
A normatização dos incisos X e XI do art. 3º da LDB que valoriza a experiência extra-escolar é competência dos sistemas de ensino. Além
de exigência legal, esta normatização impede alternativas facilitárias na obtenção de créditos escolares e certificados de conclusão. Esta
orientação vale também para o aproveitamento de estudos.
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fonte de conhecimentos. Com efeito, dentro das regras comuns, é possível harmonizar para ela
o inciso III deste mesmo artigo respeitada uma transposição criteriosa. Diz o inciso:
...nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode
admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas
as normas do respectivo sistema de ensino.
Em parte, a Lei nº 5.692/71 já apontava para este aspecto quando, em seu art. 14, § 4º dizia:
Verificadas as necessárias condições, os sistemas de ensino poderão admitir a adoção de critérios que permitam avanços progressivos dos alunos pela conjugação de elementos de idade e
aproveitamento.
Esta noção de avanços progressivos se aproxima, tanto da progressão parcial quanto do que
diz no mesmo art. 24 o inciso V, letras b, c referindo-se à verificação do rendimento escolar do
aluno. Tal verificação poderá ter como critérios:
...
b) ...a possibilidade de estudos para alunos com atraso escolar
c)...a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado.
Ora, acelerar quem está com atraso escolar significa não retardar mais e economizar tempo
de calendário mediante condições apropriadas de aprendizagem que incrementam o progresso
do aluno na escola. Tal progresso é um avanço no tempo e no aproveitamento de estudos de tal
modo que o aluno atinja um patamar igual aos seus pares. Quem está com adiantamento nos
estudos também pode ganhar o reconhecimento de um aproveitamento excepcional. Em cada
caso, o tempo de duração dos anos escolares cumpridos com êxito é menor que o previsto em lei.
Em ambos os casos, tem-se como base o reconhecimento do potencial de cada aluno que pode
evoluir dentro de características próprias. Um, porque sua defasagem pedagógica, em termos
de pouca experiência com os processos da leitura e da escrita, pode ser redefinida por meio de
uma intensidade qualitativa de atenção e de zelo; outro, porque o avanço pode ser resultado de
um capital cultural mais vasto advindo, por vezes, de outras formas de socialização que não só a
escolar, como enunciado no art. 1º da LDB, considerados tantos os fatores internos relativos à
escola, como os externos relativos à estratificação social. Estes aspectos devem ser considerados
quando da busca de uma ascensão qualitativa nos estudos. De todo modo, a aceleração depende
do disposto no art. 23 da LDB e que correlaciona a flexibilidade organizacional, faixa etária e
aproveitamento sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
A rigor, as unidades educacionais da EJA devem construir, em suas atividades, sua identidade
como expressão de uma cultura própria que considere as necessidades de seus alunos e seja incentivadora das potencialidades dos que as procuram. Tais unidades educacionais da EJA devem
promover a autonomia do jovem e adulto de modo que eles sejam sujeitos do aprender a aprender
em níveis crescentes de apropriação do mundo do fazer, do conhecer, do agir e do conviver.
Outro elemento importante a se considerar é que tal combinação da faixa etária e nível de
conhecimentos exige professores com carga horária conveniente e turmas adequadas para se
aquilatar o progresso obtido, propiciar a avaliação contínua, identificar insuficiências, carências,
aproveitar outras formas de socialização e buscar meios pedagógicos de superação dos problemas48. O perfil do aluno da EJA e suas situações reais devem se constituir em princípio da organização do projeto pedagógico dos estabelecimentos, de acordo com o art. 25 da LDB.
Sob o novo quadro legal, a existência de iniciativas que já faziam a articulação entre formação
profissional e educação de jovens e adultos implica que a relação entre ensino médio e educação
profissional de nível técnico se dê de modo concomitante ou seqüencial. O ingresso de um estudante na educação profissional de nível técnico, supõe a freqüência em curso ou término do
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ensino médio, tanto quanto o diploma daquela supõe o certificado final deste49.
Com as alterações advindas da LDB e do decreto regulamentador nº 2.208/97, muitos jovens e adultos poderão fazer concomitantemente o ensino médio e a educação profissional de
nível técnico. Assim diz o parecer CNE/CEB 16/99 analisando o referido decreto:
A possibilidade de aproveitamento de estudos na educação profissional de nível técnico é
ampla, inclusive de “disciplinas ou módulos cursados”, interhabilitações profissionais (§ 2º do
art. 8º.), desde que o “prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo não exceda
cinco anos” (§ 3º do artigo 8º). Este aproveitamento de estudos poderá ser maior ainda: as disciplinas de caráter profissionalizante cursadas no ensino médio poderão ser aproveitadas para a
habilitação profissional “até o limite de 25% do total da carga horária mínima” do ensino médio
“independente de exames específicos”(parágrafo único do artigo 5º), desde que diretamente
relacionadas com o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação. Mais ainda: através
de exames, poderá haver “certificação de competência, para fins de dispensa de disciplinas ou
módulos em cursos de habilitação do ensino técnico “ (artigo 11).
A autorização de funcionamento, o credenciamento e as verificações dos cursos da EJA pertencem aos sistemas, obedecidas as normas gerais da LDB e da Constituição Federal. Para esta
autorização e credenciamento, dada sua inserção legal agora na organização da educação nacional como modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, os cursos
deverão estar “sub lege” . Quando da primeira autorização, eles deverão apresentar aos sistemas,
como componente imprescindível da documentação, a sua proposta de regimento para efeito de
conhecimento e de análise. Os projetos pedagógicos, que são fundamentalmente expressão da
autonomia escolar e meios de atingimento dos objetivos dos cursos, deverão ser cadastrados para
efeito de registro histórico e de investigação científica.
Desse modo, os órgãos normativos exercem sua função pedagógica de assessoramento e de aconselhamento, e ao exercerem-na avalizam estabelecimentos e cursos por eles autorizados, tornando-se
corresponsáveis pelos mesmos. No caso de estabelecimentos que deixem de preencher condições de
qualidade ou de idoneidade, cabe às autoridades a suspensão ou a cassação da autorização de cursos. E,
dadas as competências postas pela LDB nos artigos 9, 10, 11 e 67 , os sistemas estaduais e municipais
deverão fazer da avaliação dos cursos o momento oportuno para um exercício da gestão democrática,
em vista da superação de problemas e da correção de propostas inadequadas ou insuficientes50.
2. Exames
Os exames da EJA devem primar pela qualidade, pelo rigor e pela adequação. Eles devem ser
avaliados de acordo com o art. 9º , VI da LDB. É importante que tais exames estejam sob o império da lei, isto é, que sua realização seja autorizada, pelos órgãos responsáveis, em instituições
oficiais ou particulares, especificamente credenciadas e avaliadas para este fim.
Ora, as instituições, tanto umas como outras, estão compreendidas dentro de cada sistema, de
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assim, tanto as instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual e do Distrito Federal, como as instituições de ensino
fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, de acordo com o inciso III do
art. 17, podem oferecer cursos da EJA. Segundo o art. 18, as instituições de ensino fundamental
fazem parte das competências dos Municípios.
Também os exames só poderão ser oferecidos por instituições que hajam obtido autorização,
credenciamento específico e sejam avaliadas em sua qualidade pelo poder público, de acordo
Sobre este assunto, verificar Parecer CNE/CEB n.16/99. Importante esclarecer que o nível básico da educação profissional independe de
regulamentação curricular. Por sua vez, a educação profissional tem capítulo próprio na LDB e a educação de jovens e adultos uma seção
especial.
50
A gestão democrática implica a cooperação e diálogo com instituições e organizações que já possuem experiência na área. Especial ênfase
deve ser dada aos municípios que, face às suas novas responsabilidades, ainda estão em processo de consolidação no assunto.
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com o art. 7o , o art. 10, IV, o art. 17, III, o art. 18, I da LDB e, no caso de educação a distância,
consoante o Decreto n. 2.494/98.
As instituições educacionais de direito público ou de direito privado, que sejam credenciadas
para fins de exames supletivos, regram-se pelo art. 37 da Constituição Federal, que assume o
cidadão na condição de participante e usuário de serviços públicos prestados.
Diz o artigo 37, § 6º :
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa51.
É importante salientar que a elaboração, execução e administração de exames supletivos realizados fora do país ficam reservadas à própria União, sob o princípio da sua competência privativa
em legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV). Por se tratar de exames
em outro país, cabe à nação brasileira, representada pelo Estado Nacional e seus respectivos Ministérios das Relações Exteriores e da Educação, realizar tais exames para brasileiros residentes no
exterior e reconhecê-los como válidos para o território nacional52.
Para efeito da prestação de exames, é importante considerar idade estabelecida em lei bem
como o direito dos portadores de necessidades especiais. A LDB diminui significativamente a
idade legal para a prestação destes exames, segundo art. 38, § 1, I e II : maiores de quinze anos
para o ensino fundamental, e maiores de 18 anos para o ensino médio53.
As comunidades indígenas gozam de situação específica e sob a figura da “escola indígena” se
regulam nesta matéria pelo Parecer 14/99 e pela Resolução CNE/CEB noº 3/99. Esta forma
de ser não impede que indivíduos pertencentes a estas comunidades queiram, por sua iniciativa,
se valer destes exames supletivos.
A concepção subjacente à EJA indica que a considerável diminuição dos limites da idade, face ao ordenamento anterior, para se prestar exames supletivos da educação de jovens e adultos, não pode servir
de álibi para um caminho negador da obrigatoriedade escolar de oito anos e justificador de um facilitário
pedagógico. Vale ainda a advertência posta no Parecer 699/72 do então CFE a propósito da
... ausência de controle do Poder Público sobre os cursos que se ensaiavam e, mesmo, sobre
os exames que se faziam... Tudo isso, aliado às facilidades daí resultantes, encorajava a fuga da
escola regular pelos que naturalmente deveriam seguí-la e concluí-la. Era por motivos dessa natureza que, já nos últimos anos, muitos educadores outra coisa não viam na madureza senão um
dispositivo para legitimar a dispensa dos estudos de 1º e 2º graus.
Esta advertência reforça a importância e o valor atribuídos à oferta universal, anual, imperativa e permanente do ensino fundamental universal e obrigatório. O dever do Estado para com
o ensino fundamental, com obrigatoriedade universal, se impõe na faixa etária cujo início é a de
sete anos , com a faculdade posta no art. 87 , § 3º da LDB de oferta de matrícula aos seis anos,
e cujo término se situa nos quatorze anos. Já a etapa do ensino médio, com seus três anos de
duração, se realiza entre os quinze e os dezessete anos54.
De acordo com De Plácido e Silva (1991), o direito de regresso se define como toda a ação que cabe a pessoa, prejudicada por ato de outrem,
em ir contra ela para haver o que é seu de direito, isto é, a importância relativa ao dispêndio ou desembolso que teve, com a prestação de algum
fato, ou ao prejuízo, que o mesmo lhe ocasionou.(p.95) Neste sentido, cabe ao próprio estudante controlar a qualidade deste serviço público.
52
A competência exclusiva implica em supressão de competência de outro ente federado. Ela é indelegável. A competência privativa é competência de um ente federado na efetivação de uma atribuição normativa que lhe é própria, mas que não impede delegação.
53
Para os efeitos previstos no ECA, o conceito de jovem se impõe a partir dos 18 anos. Não parece ser o mesmo ponto de vista da LDB. Uma
concepção rigorista de lei apontaria uma contradição entre o ECA e a LDB,cf. nota de rodapé n.3 deste texto. Dentro ainda do princípio da
diferença, é preciso que a feitura dos exames considere a presença de portadores de necessidades especiais, de internos ou encarcerados e
de moradores da zona rural e se dê conseqüência a isto.
54
Se a Constituição, a Lei do FUNDEF e o ECA não assinalam diretamente a faixa de sete a quatorze anos como a do ensino obrigatório na
idade própria, o mesmo não acontece com a LDB. A respeito de idades, cumpre consultar na LDB o art. 6º , e o art 87, §§ 2º e 3º , I . Por um
raciocínio indireto, pode-se consultar o art. 7º , XXXIII da Constituição, os art. 54, IV, 60, 63, I, 64 bem como da LDB, os art. o art. 38, § 1º ,I
e II, art. 4º , IV, art. 29 e art. 30. Nesse sentido, a CEB amadurece sua compreensão do assunto e sem alterar a substância do Parecer n. 20/98
de 2.12.98, revê o modo como lá estava posta esta particularidade.
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A LDB marca as idades mínimas para a realização dos exames supletivos tanto quanto a duração
mínima de oito anos do ensino fundamental obrigatório para todos a partir dos sete anos. Também o ensino médio tem duração mínima de três anos, logicamente a partir dos 14 ou 15 anos. A
questão relativa à idade dos exames supletivos deve ser tratada com muita atenção e cuidado para
não legitimar a dispensa dos estudos do ensino fundamental e médio nas faixas etárias postas na lei
a fim de se evitar uma precoce saída do sistema formativo oferecido pela educação escolar.
Ora, se a norma é que os estudos se dêem em cursos de estabelecimentos escolares nas faixas
etárias postas na lei e sob a forma disposta na LDB, em especial no capítulo II do Título V, então
a correlação cursos de jovens e adultos/exames supletivos, dadas as novas idades legais, encontra
a via de seu esclarecimento em um raciocínio indireto .
No caso do ensino fundamental, a idade para jovens ingressarem em cursos da EJA que também objetivem exames supletivos desta etapa, só pode ser superior a 14 anos completos dado
que 15 anos completos é a idade mínima para inclusão em exames supletivos. Esta norma aqui
proposta deve merecer, neste parecer, uma justificativa circunstanciada.
A legislação que trata da “educação escolar obrigatória” (entre os 7 e 14 anos) instituiu, de
forma clara e incisiva, as garantias e os mecanismos financeiros e jurídicos de proteção. Assim,
qualquer modalidade de burla, de laxismo ou de aproveitamento excuso que fira o princípio de,
no mínimo, oito anos obrigatórios, se configura como uma afronta a um direito público subjetivo. Além dos direitos e garantias explícitas na Constituição Federal, na LDB, na ECA, nas
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, há que assinalar certas normas importantes.
Certamente não é por acaso que a idade de 14 anos está protegida em normas nacionais e
acordos internacionais. Deve -se referir de novo ao art. 7º, XXXIII da Constituição, art. 203, art.
227, § 3º , I e III, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto -Lei nº 5.452/43 nos
arts. 80, 402 a 414; e 424 a 441. Importante citar o Programa Nacional de Direitos Humanos
expresso no Decreto nº 1904/96 e nos Atos Internacionais dos quais o Brasil é signatário, entre
os quais a Convenção n. 117/62, art. 15, 3 a respeito de objetivos e normas básicas da política
social. Por tudo isto, a possibilidade de quebra destes princípios e garantias só se justifica em
casos excepcionalíssimos, mediante consulta prévia ao órgão normativo e ao Conselho Tutelar
e a respectiva autorização judicial. Experiências ou tentativas que se aproveitam da fragilidade
social de crianças e de adolescentes, fazendo uso de artifícios e expedientes ilícitos para inseri-los
precocemente em cursos da EJA, é um verdadeiro crime de responsabilidade cuja sanção está
prevista não somente nas leis da educação55.
Cumpre apelar ao Conselho Tutelar , de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei Federal nº 8.069/90, no caso de pais ou responsáveis comprovadamente inconseqüentes
com o dever de matricular seus filhos ou tutelados em escolas. Esta responsabilidade dos pais e
tutores tem uma dupla face. Quando em face de um caso comprovadamente excepcional à regra
da obrigatoriedade universal , eles devem justificá-lo junto ao Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente, consoante os art. 98 e 101, I e III do ECA. Já o caso de evidente e obstinada forma
de crime de abandono intelectual (assim conceituado pelo Código Penal segundo o art. 246) é
objeto de sanção explícita.
Como diz a Declaração de Jomtien da Educação para Todos, da qual o Brasil é signatário:
Relembrando que a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de
todas as idades, no mundo inteiro;
Cada pessoa __ criança, jovem ou adulto __ deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem.
A responsabilidade por uma oferta irregular de cursos não atinge só os estabelecimentos que
os oferecem. Ela implica também as autoridades que os autorizaram, inclusive as dos órgãos
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executivos, pois elas podem ter sido omissas ou coniventes. Nesta medida, também elas podem
estar incluídas no § 2º do art. 208 da Constituição Federal que diz: o não – oferecimento do
ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. A cobrança desta responsabilidade cabe à sociedade civil e, quando omissos, também não estão isentos os responsáveis pelos estabelecimentos escolares, de acordo com
os art. 56 da Lei nº 8.069/90 e o art. 246 do Código Penal .
Raciocínio homólogo deve ser estendido ao ensino médio. Esta etapa ainda não conta, em
nível nacional, com a obrigatoriedade, embora a LDB, no art. 4º, indique a progressiva extensão
da obrigatoriedade. O art. 38 dispõe a destinação da EJA não só para o ensino fundamental na
idade própria mas também para o ensino médio na idade própria. A indicação lógica que se pode
deduzir do art. 35 articulado com o art. 87 é que a idade própria assinalada na lei é a de 15 a 17
anos completos. Se o ensino fundamental é de 8 anos obrigatórios com faixa etária assinalada, se
o ensino médio é de 3 anos, se as etapas da educação básica são articuladas, fica claro que a idade
própria, até para efeito de referência de planejamento dos sistemas, é a de 15 a 17 anos completos. Por analogia com o ensino fundamental, por uma referência de equidade, o estudante da
EJA de ensino médio deve ter mais de 17 anos completos para iniciar um curso da EJA. E só
com 18 anos completos ele poderá ser incluído em exames. Mas se as Constituições Estaduais
previrem a obrigatoriedade do ensino médio, raciocínio a propósito do ensino fundamental se
aplica com igual força para esta etapa, nos limites da autonomia dos Estados.
Os certificados de conclusão dos estudantes poderiam ser conseqüência de exames referenciais por Estado cujos cursos integrariam tanto o Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), quanto os sistemas próprios de avaliação dos Estados e Municípios e poderiam se inspirar, mediante estratégias articuladas, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob a
forma de colaboração. De todo modo, mais do que exames anuais torna-se importante implementar e efetivar a avaliação em processo como modo mais adequado de aferição de resultados.
Tais observações alertam para a prática de exames massivos sem o correspondente cuidado com
a qualidade do ensino e o respeito para com o educando56.
A propósito da relação exames/idade, torna-se importante, no âmbito deste parecer, uma orientação relativa à emancipação civil de jovens e a prestação de exames supletivos de ensino médio.
A Constituição Federal em seu art. 3º IV coloca como princípio de nossa República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
É evidente que a Constituição está empregando o termo discriminação no sentido de uma
separação preconceituosa desrespeitadora do princípio da igualdade. Isto é: uma atitude que
priva indivíduos ou grupos de direitos aceitos por uma sociedade por causa de uma diferença.
Esta atitude, então, torna-se opressiva. A rigor, discriminar é separar, estabelecer uma linha divisória, classificar ou mesmo estabelecer limites. É reconhecer diferenças e semelhanças sem que
isto signifique motivo de exclusão ou separação ou formas de desprivilegiamento. Quando o
próprio texto constitucional estabelece estas linhas divisórias, ele está aceitando uma discrimi
nação que, por razões procedentes, separa, distingue sem que haja prejuízo ou preconceito para
um dos lados da linha. Trata-se do caso, por exemplo, da idade que, relacionada com determinadas capacidades, separa, estabelece uma linha divisória, enfim discrimina o sujeito para votar, ser
votado, habilitar-se para mandatos ou para se aposentar, entre outros. É o caso da discriminação
etária como linha divisória entre jovens e adultos.
Vale para este aspecto o definido pela Convenção relativa à luta contra a discriminação no
campo do ensino, da UNESCO, em 1960:
...o termo “discriminação” abarca qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência que,
por motivo de raça, cor, sexo, língua, opinião pública ou qualquer outra opinião, origem nacion56
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al ou social, condição econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a
igualdade de tratamento em matéria de ensino
Neste contexto, pode haver permissão de prestar exames supletivos de ensino médio para os
jovens emancipados entre 16 e 18 anos?57
As disposições legais gerais da emancipação, previstas no Código Civil , trazem a interdição
absoluta deste instituto para o menor de 16 anos (art. 5º). Pode-se dizer que tal interdição
decorre, entre outras razões, pela necessidade de permanência na escola. A capacidade plena,
própria da maioridade, é adquirida aos 21 anos. Os indivíduos entre 16 e 21 anos são considerados relativamente incapazes (art. 6º) a certos atos ou no modo de exercê-os.
O cessar desta incapacidade relativa pode ocorrer quando do casamento, do exercício de
emprego público efetivo, da colação de grau em ensino superior e do estabelecimento civil ou
comercial, com economia própria, se a pessoa estiver entre 16 e 21 anos (art. 9º). Na medida em
que a LDB já rebaixou a idade legal para prestação de exames supletivos de ensino médio para
18 anos, a questão adquire menor amplitude.
Entretanto, o instituto da emancipação se dirige para determinados casos dos atos concernentes à vida civil, devidamente citados no Código Civil. Os casos permitidos são todos próprios
dos atos da vida civil, especificamente os relativos à gerência de negócios e à faculdade de dispor
de bens. Logo, este instituto não é absoluto. Há linhas divisórias. Ora, entre os casos já citados,
inexiste qualquer referência à capacidade de um emancipado entre 16 e 18 anos prestar exames
supletivos do ensino médio. A referência de cessação da incapacidade para atos da vida civil no
caso da colação de grau científico em um curso de ensino superior, ainda que explicável pela data
do Código Civil (1916), atualmente se torna mais e mais improvável e excepcionalíssima pela
extensão e duração que tem hoje os ensinos fundamental e médio.
Na base da consideração de que o emancipado de 16 a 18 anos não tenha acesso ao exame
supletivo está o raciocínio, já comprovado, que o acesso à maturidade intelectual depende de um
processo psico-sociopedagógico e não de um ato jurídico. Além do mais, a nova LDB já rebaixou
bastante a idade para a aptidão legal de prestação de tais exames. Se tomarmos como referência
as leis passadas pertinentes ao assunto, ver-se-á que esta capacidade jurídica se punha acima dos
18 anos. Isto confirma a mesma assertiva já posta pelo CFE ante igual objeto no parecer 808/68
de 5/12/68 do Cons. Celso Cunha
A Câmara de Ensino Primário e Médio é, assim, de parecer que não pode inscrever-se e prestar exames de madureza de 2º ciclo a candidata casada com apenas 16 anos de idade, porque
a lei, ao estabelecer a exigência de 19 anos para fazê-lo, não cogitou da capacidade civil do
candidato, e sim do seu amadurecimento mental e cultural, do que ele sabe e do que está em
condições de aprender.
Também o parecer 699/72, tendo como referência legal a idade de 21 anos para a realização
dos exames, diz:
É inútil que se adquira e alegue emancipação, pois não se resolve uma questão de ordem psicopedagógica pela tentativa de convertê -la em matéria jurídica.
O Parecer 1484/72 do mesmo Conselho responde a uma demanda específica, confirmando
o Parecer 699/72. O mesmo posicionamento negativo quanto à possibilidade de um menor de
21 anos prestar exames supletivos foi reconfirmado pelo Parecer 1759/73. Esta posição é reassumida, agora, por este parecer, quanto aos menores na faixa etária de 16 a 18 anos.
A diferença entre a capacidade civil, adquirível também pela emancipação, e a maturidade
intelectual obtida no processo pedagógico patenteia a razão pela qual se interdiz os menores de
A emancipação é diferente da maioridade. A emancipação é um instituto legal pelo qual um menor é equiparado a um maior e, sem adquirir
maioridade, se torna apto para o exercício de determinados atos civis.
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18 anos, ainda que emancipados para certos atos da vida civil, prestarem exames supletivos de
ensino médio. Semelhante é o raciocínio pelo qual se impede um menor de 18 anos, embora
emancipado, obter habilitação de motorista com base na sua imaturidade psicossocial.
Isto posto, a consideração fundamental, no entanto, é a necessidade de que todos os jovens
e adultos possam ter oportunidades de acesso ao ensino médio. Além dos dispositivos legais já
citados, cumpre ainda reforçar esta imperatividade com o art. 227 da Constituição Federal (prioridade do direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação; direito do trabalhador adolescente
à escola) e com o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O esforço para universalizar o acesso a e a permanência em ambas as etapas da educação
básica, para regularizar o fluxo e respeitar a nova concepção da EJA, assinala que as políticas
públicas devem se empenhar a fim de que a função qualificadora venha a se impor com o seu
potencial de enriquecimento dos estudantes já escolarizados nas faixas etárias assinaladas em lei.
É por isso que a vontade política deve comprometer-se tanto com a universalização da educação
básica quanto com ações integradas a fim de tornar cada vez mais residual a função reparadora e
equalizadora da EJA.
A avaliação em processo, também tornada progressivamente presente no interior dos sistemas
deverá, para efeito de decisões sobre a qualidade do ensino da EJA, analisar criticamente a função
de exames avulsos desvinculados dos próprios cursos. Tal aspecto se tornará mais constante e
presente quando a EJA vier a se integrar ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica.
3. Cursos a distância e no exterior
A educação a distância sempre foi um meio capaz de superar uma série de obstáculos que se
interpõem entre sujeitos que não se encontrem em situação face a face. A educação a distância
pode cumprir várias funções, entre as quais a do ensino a distância, e pode se realizar de vários
modos. Sua importância avulta cada vez mais em um mundo dependente de informações rápidas
e em tempo real. Ela permite formas de proximidade não-presencial, indireta, virtual entre o
distante e o circundante por meio de modernos aparatos tecnológicos. Sob este ponto de vista,
as fronteiras, as divisas e os limites se tornam quase que inexistentes.
A LDB traz várias referências tanto para educação a distância como para o ensino a distância.
Assim, deve-se consultar os art. 80 e art. 32, § 4º bem como o Decreto Federal nº 2.494, de
10 de fevereiro de 1998. Se o art. 80 incentiva o poder público no sentido do desenvolvimento
de programas de ensino a distância em todos os níveis e modalidades, o art. 32 § 4º restringe
tais iniciativas quando se tratar do ensino fundamental na faixa etária obrigatória. Este deve ser
sempre presencial, salvo quando utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.
Este veio fecundo e contemporâneo, dado seu caráter inovador e flexível, pode sempre ser
tomado de assalto por mãos inescrupulosas com conseqüências inversas ao desejado: ensino
medíocre e certificados e diplomas mercadorizados. Daí a importância de um processo permanente de certificação que informe sobre a qualidade das iniciativas neste setor.
O Decreto nº 2.494/98 regulamenta a educação a distância em geral e reserva à competência
da União a autorização e o funcionamento de cursos a distância. Ao fazer referência à EJA58, o
decreto permite a presença de instituições públicas e privadas. Mas exige, em qualquer circunstância, a obediência às diretrizes curriculares fixadas nacionalmente (§ único do art. 1º), considerando-se os conteúdos, habilidades e competências aí descritos. (§ único do art. 7º).
Já o art. 2º do decreto diz que os cursos a distância que conferem certificado ou diploma
de conclusão do ensino fundamental para jovens e adultos....serão oferecidos por instituições
públicas ou privadas especificamente credenciadas para este fim....em ato próprio, expedido pelo
Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
O credenciamento das instituições é, pois, mediação obrigatória para que cursos a distância
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sejam autorizados e para que seus diplomas ou certificados tenham validade nacional. Tais cursos
deverão ser reavaliados a cada cinco anos para efeito de renovação do credenciamento, segundo
o art. 2º , § 4º do decreto e de acordo com procedimentos, critérios e indicadores de qualidade
definidos em ato próprio do Ministro da Educação e do Desporto (art. 2 º, § 5º).
Quanto à moralidade destes cursos, o § 6º do artigo 2º não deixa margem à dúvida:
A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade de qualquer
ordem serão objeto de diligência, sindicância e, se for o caso, de processo administrativo que vise
apurá-los, sustando-se, de imediato, a tramitação de pleitos de interesse da instituição, podendo
ainda acarretar-lhe o descredenciamento58.
O art. 3º diz que a matrícula nos cursos a distância de ensino fundamental para jovens e
adultos será feita independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação.....conforme
regulamentação do respectivo sistema de ensino.
O art. 4º permite o mútuo aproveitamento de créditos e certificados obtidos pelos estudantes
em modalidades presenciais e a distância de cursos.
Exigido sempre o exame presencial para efeito de certificado de conclusão, promoção ou
diplomação em instituições credenciadas, diz o art. 8º que nos níveis fundamental para jovens e
adultos .... os sistemas de ensino poderão credenciar instituições exclusivamente para a realização
de exames ... será exigido para o credenciamento de tais instituições a construção e manutenção
de banco de itens que será objeto de avaliação periódica (art. 8º, § 1º ).
O credenciamento destas instituições, competência privativa do poder público federal pode
ser delegado aos outros poderes públicos. É isto o que diz o artigo 12 do Decreto nº 2.561/98.
Pelas suas características, especialmente quanto à possibilidade de certificado formal de conclusão tanto do ensino fundamental como do ensino médio, os cursos da EJA, sob a forma
não-presencial, hão de prever, obrigatoriamente, exames presenciais ao final do processo. Tais
exames somente poderão ser realizados por instituição especificamente credenciada para este fim
por meio de ato do poder público o qual, segundo o art. 9º do Decreto nº 2.494/98, divulgará,
periodicamente, a relação das instituições credenciadas, recredenciadas e os cursos ou programas
autorizados.
Assim, tal competência pode ser delegada aos sistemas de ensino, no âmbito de suas respectivas atribuições, para fins de oferta de cursos a distância dirigidos à educação de jovens e adultos
e ensino médio e educação profissional de nível técnico (art. 12 do Decreto).
Esta competência da União, se privativa dentro do território nacional, com maior razão há
de sê-lo fora dele. A equivalência de estudos feitos fora do país e a revalidação de certificados de
conclusão de ensino médio emitidos por país estrangeiro, reitere -se, são de competência privativa da União para terem aqui validade. O mesmo se aplica, sob condições próprias, quando da
autorização e credenciamento de cursos e exames supletivos ofertados fora do Brasil e subordinados às nossas diretrizes e bases.
No caso da revalidação, ressalvada a delegação de competências, pode-se invocar o art. 6º do
Decreto nº 2.494/98, que diz:
Os certificados e diplomas de cursos a distância emitidos por instituições estrangeiras, mesmo
quando realizados em cooperação com instituições sediadas no Brasil, deverão ser revalidados
para gerarem efeitos legais, de acordo com as normas vigentes para o ensino presencial.
Ora, a revalidação, no caso, está sujeita à norma geral vigente sobre o assunto e que tem o art.
23, § 1º da LDB como uma de suas referências. Diz o parágrafo:

Embora a EJA ou qualquer outra modalidade de ensino possa se valer da educação a distância tanto quanto esta última possa se valer de
componentes curriculares das diretrizes curriculares nacionais, uma não se confunde com a outra.
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A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais.
O primeiro aspecto a se destacar é a distinção entre equivalência de estudos e a revalidação
de diplomas.
A eqüivalência é um processo que supõe previamente uma comparação qualitativa entre componentes curriculares de cursos diferentes para efeito de avaliação e classificação de nível e de
grau de maturidade intelectual. Quando a correspondência é de igual valor, mesmo no caso de
nomenclatura diferente para conteúdos idênticos ou bastante análogos, atribui-se a estes componentes curriculares a equivalência dos estudos ou dos créditos pretendidos. Neste caso, vale
a autonomia dos sistemas e dos estabelecimentos escolares para efeito de reclassificação, tendo
como base as normas curriculares gerais, como diz a LDB no § 1º do art. 23.
Já a revalidação é um ato oficial pelo qual certificados e diplomas emitidos no exterior e válidos naquele país tornam-se equiparados aos emitidos no Brasil e assim adquirem o caráter legal
necessário para a terminalidade e conseqüente validade nacional e respectivos efeitos59.
Para tanto, se requer um conjunto de formalidades imprescindíveis para que os efeitos legais
se processem em um quadro de autenticidade. Respeitadas as formalidades inscritas nos acordos
ou convênios culturais de reciprocidade bilateral próprios das vias diplomáticas, certificados e
diplomas que necessitem de revalidação, sê-lo-ão por autoridade oficial competente no país.
A reciprocidade, entenda-se, vale tanto para os casos em que um país exija explicitamente a
revalidação de ensino médio feito no Brasil, quanto para os que subentendem plena validade
de certificados de conclusão sem exigências específicas de adaptação. Quando for o caso, o ato
revalidador dos certificados pode exigir a análise prévia dos estudos realizados no exterior para
efeito de equivalência.
Quando a educação profissional de nível técnico estava integrada ao então ensino de 2º grau,
o art. 65 da Lei nº 5.692/71 também regrava o assunto, havendo normatização do assunto pelo
CFE, como, por exemplo, a Resolução n. 4/80 e o Parecer 757/75 reexaminado pelo Parecer
3.467/75. Antes da Lei nº 5.692/71, o parecer 274/64 regulamentava longamente a questão
da equivalência. Em geral, a revalidação tem maior número de casos face ao ensino superior, hoje
regulada pelo art. 48, § 2º da LDB. E, como dantes, para prosseguimento de estudos no ensino
superior, a prova válida exigida para ingresso neste nível é o certificado de conclusão do ensino
médio ou equivalente, segundo o inciso II do art. 44 da LDB.
Associando-se a LDB ao Decreto nº 2.494/98, deve-se dizer que quando houver acordo
cultural entre países que assegurem reciprocamente a plena validade de certificados de conclusão
sem outras exigências de adaptações, o mesmo não vale para os certificados da EJA. Tomando-se
o art. 6º do Decreto supra mencionado, entende-se que os certificados de conclusão de ensino
médio de jovens e adultos, emitidos por instituições estrangeiras, validados pelo país de origem
e reconhecidos pelas formalidades diplomáticas, deverão ser revalidados para gerarem efeitos
legais. Tais documentos servirão de prova tanto para efeito de prossecução na educação profissional de nível técnico, quanto para o processo seletivo para o ensino superior.
Em qualquer hipótese, cabe aos poderes públicos dos respectivos sistemas a formalização
conclusiva da revalidação, sempre respeitados o teor dos acordos culturais celebrados entre o
Brasil e outros países.
O segundo aspecto se refere a cursos de EJA e exames supletivos para brasileiros residentes
no exterior. Sob este ponto de vista não deixa de ser significativa a experiência levada adiante
pelo governo brasileiro no Japão, em 1999. Muitos descendentes nipônicos, brasileiros natos,
puderam prestar exames supletivos inclusive com a supervisão da Câmara de Educação Básica.
Logo, tratou-se de exame nacional em um contexto transnacional. Trata-se de uma competência
privativa da União, própria do art. 22, XXIV, que estabelece as diretrizes e bases da educação
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nacional. O Brasil, diz acertadamente o parecer CEB nº 11/99, não tem competência para
autorizar o funcionamento de escolas em outro país porque somente a autoridade própria do
país onde a escola pretenda instalar-se poderá emitir tal permissão, no exercício da soberania
territorial. Mas, um exame prestado fora do território brasileiro, para efeito de validade nacional
e respectivo certificado de conclusão, deve passar necessariamente pelo exercício das soberanias
nacionais em causa. Daí porque tais iniciativas devem ter como entidades autorizatórias aquelas
que tenham caráter nacional.
Nesse caso, o foro adequado é o Ministério da Educação, o Ministério das Relações Exteriores e o Conselho Nacional de Educação.
4. Plano Nacional de Educação
A EJA mereceu um capítulo próprio no projeto de Lei n. 4.155/98 referente ao Plano Nacional de Educação, em tramitação no Congresso Nacional e que em seu diagnóstico reconhece
um quadro severo.
Os déficits do atendimento no Ensino Fundamental resultaram, ao longo dos anos, num grande
número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram terminar o ensino fundamental obrigatório. Embora tenha havido progresso com relação a esta questão, o número de analfabetos é ainda excessivo e envergonha o país. [...] Todos os indicadores apontam para a profunda
desigualdade regional na oferta de oportunidades educacionais e a concentração de população
analfabeta ou insuficientemente escolarizada nos bolsões de pobreza existentes no país.
E o Plano propõe que
...para acelerar a redução do analfabetismo é necessário agir ativamente tanto sobre o estoque
existente quanto sobre as futuras gerações.
E o Plano aponta ainda como meta ir além dos quatro primeiros anos do ensino fundamental
e a necessidade de uma ação conjunta e concreta .
O projeto de lei que acompanha o Plano Nacional de Educação diz que
...o resgate da dívida educacional não se restringe à oferta de formação equivalente às quatro
séries iniciais do ensino fundamental. A oferta do ciclo completo de oito séries, àqueles que lograrem completar as séries iniciais é parte integrante dos direitos assegurados pela Constituição
Federal e deve ser ampliada gradativamente. Da mesma forma, deve ser garantido, aos que completaram o ensino fundamental o acesso ao ensino médio.
Esta ampliação supõe a EJA prioritariamente dentro da esfera pública. E a garantia supõe
recursos suficientes e identificáveis. Os investimentos necessários para que tal política gradativa e
ampliadora se dê supõem uma dilatação do fundo público e um controle democrático dos recursos destinados exclusivamente ao ensino e a esta modalidade de educação.
A Carta de Recife, de fevereiro de 2.000, ao retomar os objetivos de Jomtien, após uma
década da Declaração, coloca para a EJA, como meta, assegurar, em cinco anos, a oferta de
educação equivalente aos anos iniciais do ensino fundamental para 50% da população dessas
faixas etárias não escolarizadas. Além disso, a Carta tem como outra meta propiciar a oferta de
educação equivalente aos oito anos do ensino fundamental para todos os jovens e adultos que
hajam concluído apenas os quatro primeiros anos.
O Informe Subregional de América Latina, avaliando os dez anos da Declaração de Jomtien,
discutido na República Dominicana em fevereiro de 2.000 afirma:
Las politicas educativas orientadas a la alfabetización y a la educación de jóvenes y adultos,
requieren la articulación com las actuales reformas educativas; la concertación de acciones entre
los distintos actores; el uso de nuevas tecnologias para ampliar la cobertura y la calidad, la reconceptualización de la alfabetización y la educación de jovenes y adultos...
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O Fórum Mundial da Educação para Todos, realizado em abril de 2000, em Daccar (Senegal), pretende manter as metas estabelecidas em Jomtien até o ano 2015. Mas tão importantes
quanto as metas de acesso são as que pretendem igualar os resultados da aprendizagem face aos
bons padrões de qualidade.
O importante é que tal Plano, de cujas metas espera-se um maior democratização da escolaridade, passe ao campo das realidades efetivadas.
V - Bases históricas da Educação de Jovens e Adultos no Brasil
“Professora, agora eu sei o que eu posso fazer, RECER CNE/CEB 11/2000 - HOMOL\
dedo melado eu não vou mais ter.”
( de um aluno de 72 anos, após ter sido alfabetizado)
Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição que merecia, fora
a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse
livros: “Se não era formado, para quê ?... (Lima Barreto, 1994, p.19)
As primeiras iniciativas sistemáticas com relação à educação básica de jovens e adultos se desenham a partir dos anos 30, quando a oferta de ensino público primário, gratuito e obrigatório, se
torna direito de todos. Embora com variadas interpretações nos Estados e Municípios, o registro
deste direito atingia inclusive os adultos.
Com o fim da ditadura estadonovista, era importante não só incrementar a produção econômica como também aumentar as bases eleitorais dos partidos políticos e integrar ao setor urbano
as levas migratórias vindas do campo. Por outro lado, no espírito da “guerra fria”, não convinha
ao país exibir taxas elevadas de populações analfabetas. É neste período que a educação de jovens
e adultos assume a dimensão de campanha. Em 1947, é lançada a Campanha de Educação de
Adolescentes e Adultos, dirigida principalmente para o meio rural.
Sob a orientação de Lourenço Filho, previ a uma alfabetização em três meses e a condensação
do curso primário em dois períodos de sete meses. A etapa seguinte da “ação em profundidade”
se voltaria para o desenvolvimento comunitário e para o treinamento profissional. Os resultados
obtidos em número de escolas supletivas em várias regiões do país até mesmo com o entusiasmo
de voluntários não se manteve na década subseqüente, mesmo quando complementada e, em
alguns lugares substituída pela Campanha Nacional de Educação Rural _ uma iniciativa conjunta
dos Ministérios da Educação e Saúde, com o Ministério da Agricultura, iniciada em 1952.
Estas duas campanhas foram extintas em 1963. A primeira, sobretudo, possibilitou o aprofundamento de um campo teórico- pedagógico orientado para a discussão do analfabetismo
enquanto tal. A desvinculação do analfabetismo de dimensões estruturais da situação econômica,
social e política do país legitimava uma visão do adulto analfabeto como incapaz e marginal,
identificado psicologicamente com a criança.
Nesse período, estudantes e intelectuais atuam junto a grupos populares desenvolvendo e
aplicando novas perspectivas de cultura e educação popular. É o caso do Movimento de Cultura
Popular, criado em Recife em 1960 e dos Centros de Cultura Popular da União Nacional dos
Estudantes, a partir de 1961. Também segmentos da Igreja Católica aplicar-se-ão neste compromisso, com destaque para o Movimento de Educação de Base (MEB), ligado à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Outras iniciativas que merecem destaque foram a da
Prefeitura de Natal com a Campanha “de Pé no Chão também se aprende a Ler” e a Campanha
de Educação Popular da Paraíba (CEPLAR).
Mas a referência principal de um novo paradigma teórico e pedagógico para a EJA será a do
educador pernambucano Paulo Freire. A sua proposta de alfabetização, teoricamente sustentada
em uma outra visão socialmente compromissada, inspirará os programas de alfabetização e de
educação popular realizados no país nesse início dos anos 60.
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Os diferentes grupos acima referidos foram se articulando e passaram a pressionar o governo
federal a fim de que os apoiasse e estabelecesse uma coordenação nacional das iniciativas, o que
efetivamente ocorreu em meados de 1963. Logo depois, em novembro, foi criado também o
Plano Nacional de Alfabetização que previa a disseminação por todo o Brasil de programas de
alfabetização orientados pelo já conhecido “Sistema Paulo Freire”.
O golpe de 1964 interrompe a efetivação do Plano que desencadearia estes programas. O
“modelo de desenvolvimento” adotado pelos novos donos do poder entendia como ameaça
à ordem tais planos e programas. Os programas, movimentos e campanhas foram extintos ou
fechados. A desconfiança e a repressão reinantes atingiram muitos dos promotores da educação
popular e da alfabetização. Contudo, a existência do analfabetismo continuava a desafiar o orgulho de um país que, na ótica dos detentores do poder, deveria se tornar uma “potência” e palco das
“grandes obras”. A resposta do regime militar consistiu primeiramente na expansão da Cruzada
ABC60, entre 1965 e 1967 e, depois, no Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).
Criado em 1967, o MOBRAL constituiu-se como fundação, com autonomia gerencial em relação ao Ministério da Educação. A partir de 1970, reestruturado, passou a ter volumosa dotação
de recursos, provinda de percentual da Loteria Esportiva e sobretudo deduções do Imposto de
Renda, dando início a uma campanha massiva de alfabetização e de educação continuada de
adolescentes e adultos. Comissões Municipais se responsabilizavam pela execução das atividades
enquanto que a orientação geral, a supervisão pedagógica e a produção de material didático eram
centralizados. Se o material didático e a técnica pedagógica se inspiravam no “método Paulo
Freire”, a nova orientação esvaziara toda a ótica problematizadora que nela primava.
Até meados da década de 80, o MOBRAL não parou de crescer atingindo todo o território
nacional e diversificando sua atuação. Uma de suas iniciativas mais importantes foi o Programa
de Educação Integrada (PEI) que, mediante uma condensação do primário, abria a possibilidade
de continuidade de estudos para recém-alfabetizados com precário domínio da leitura e da escrita.
O volume de recursos investido no MOBRAL não chegou a render os resultados esperados,
sendo considerado um desperdício e um programa ineficiente por planejadores e educadores, e os
intelectuais o tinham como uma forma de cooptação aligeirada. Foi até mesmo acusado de adulteração de dados estatísticos. Longe de tomar como princípio o exercício do pensamento crítico,
tais ações implicavam uma concepção benfazeja do desenvolvimento para os “carentes”61.
É preciso registrar ainda a ampla difusão do ensino supletivo, promovido pelo MEC, a partir
da Lei nº 5.692/71. De um lado, a extensão do ensino primário para o ensino de 1º grau, com
oito anos de duração, motivou uma intensa procura de certificação nesse nível, através dos exames. Esses exames passaram a ser realizados em estádios esportivos, exigindo sua normatização
a nível nacional. Por outro lado, o Parecer nº 699/71 do Cons. Valnir Chagas, como já foi
referido, redefiniu as funções desse ensino e o MEC promoveu a realização de grande número de
cursos, como por exemplo os dirigidos à certificação dos professores leigos (Logos I e II). Certamente a iniciativa mais promissora foi a implantação dos Centros de Ensino Supletivo (CES),
abertos aos que desejavam realizar estudos na faixa de escolaridade posterior às série iniciais do
ensino de primeiro grau, inclusive aos egressos do MOBRAL.
Desde a metade dos anos 70, por sua vez, a sociedade começava a reagir aos tempos de
autoritarismo e repressão, com a auto-organização exercendo importante papel. Movimentos
populares em bairros das periferias urbanas, movimentos sociais de caráter político e de oposição
A Cruzada da Ação Básica Cristã (ABC) é uma entidade educacional de origem protestante, surgida em Recife nos anos 60 para a educação
de analfabetos.
61
Outras iniciativas, mesmo não se definindo como educação de adultos, continham programas de alfabetização. É o caso da Operação (depois Projeto) Rondon e dos Centros Rurais Universitários de Treinamento e Ação Comunitária(CRUTAC), criado em 1966 em Natal. A iniciativa
privada também ingressou nesta área da qual fazia parte o Movimento Universitário de Desenvolvimento Social (MUDES).
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sindical, associações de bairro e comunidades de base começam, lentamente, a se constituir
em atores sociais, aspirando por democracia política e uma mudança de rumos excludentes do
crescimento econômico. Faziam-se também presentes diversos movimentos defensores do direito à diferença e contestadores das múltiplas formas de discriminação entre as quais as relativas
às etnias e ao gênero. Renascia a sociedade civil organizada, acionada pelas condições sócio-existenciais de vida marcadas pela ausência de liberdade, de espaços de participação e de ganhos
econômicos. Ganha força a idéia e a prática de uma educação popular autônoma e reivindicante.
Esta buscava a construção de grupos de alfabetização, de reflexão e de articulação.
Neste período, o III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (1980-1985) toma
como um dos seus eixos a redução das desigualdades, assinalando a educação como direito fundamental “mobilizadora...para a conquista da liberdade, da criatividade e da cidadania”. Este
Plano busca uma “nova postura com relação à educação de adolescentes e adultos”. Esta educação deveria atender aos objetivos de “desenvolvimento cultural, de ampliação de experiências
e vivências e de aquisição de novas habilidades”. Por isso o ensino supletivo para dar certo deveria contar, socialmente, com a distribuição da renda, a participação mobilizadora, comunitária
e pedagogicamente inovadora e “tendencialmente não-formal”. Daí decorreram os programas
de caráter compensatório como o Programa Nacional de Ações Sócio- Educativas para o Meio
Rural (PRONASEC) e o Programa de Ações Sócio-Educativas e Culturais para as Populações
Carentes Urbanas (PRODASEC), ambos de 1980.
Em 1985, já declinante o regime autoritário, o MOBRAL foi substituído pela Fundação EDUCAR, agora dentro das competência do MEC e com finalidades específicas de alfabetização.
Esta Fundação não executa diretamente os programas, mas atuava via apoio financeiro e técnico
às ações de outros níveis de governo, de organizações não governamentais e de empresas. Ela foi
extinta em 1990, no início do Governo Collor, quando já vigia uma nova concepção da EJA, a
partir da Constituição Federal de 1988.
Vê-se, pois, que, ao lado da presença intermitente do Estado, estão presentes as parcerias de associações civis com os poderes públicos, iniciativas próprias que, voluntariamente, preenchem lacunas naquilo que é dever do Estado. A sociedade organizada, máxime mediante entidades sem fins
lucrativos, deve colaborar com os titulares do dever de atendimento da escola. Esta colaboração,
por vezes forjada em outras dimensões da educação, pode se revestir de precioso enriquecimento
na tarefa de acelerar o acesso dos que não tiveram oportunidades na sua infância e adolescência.
Muitas destas associações adquiriram grande experiência neste campo. O saber destas associações
pode se constituir num tesouro imenso de indicações, apontamentos de ordem cultural e metodológica quando se propõem a tematizar e trabalhar no âmbito da educação escolar.
VI - Iniciativas públicas e privadas.
O campo da EJA é bastante amplo, heterogêneo e complexo. Múltiplas são as agências que as
promovem, seja no âmbito público, seja no privado, onde se mesclam cursos presenciais com avaliação no processo, cursos à distância, cursos livres, formas específicas de educação mantidas por
organizações da sociedade civil e tantas outras iniciativas sob a figura da educação permanente.
De modo geral, pode-se distinguir iniciativas que provém dos poderes públicos e da iniciativa civil.
A União sempre atuou de alguma maneira no âmbito da educação de jovens e adultos sob forma de assistência técnica e financeira. O papel atual, posto no art. 8º , § 1º da LDB, releva a função
de articulação como capaz de impedir descontinuidades e induzir ações continuadas e integradas
entre os diferentes entes federativos. A presença articuladora da União torna-se, inclusive, um locus
fundamental de encontro dos diferentes entes federativos e de outros interlocutores participantes
da EJA. O Ministério, abrigando o conjunto dos interessados, poderia propor orientações gerais
e comuns, coordenar as várias iniciativas inclusive com vistas ao emprego eqüitativo e racional dos
recursos públicos e sua redistribuição no âmbito das transferências federais.
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Atualmente, a Coordenadoria da EJA (COEJA), vinculada à Secretaria de Educação Fundamental (SEF) do MEC, integra o conjunto das políticas do ensino fundamental. Entre seus
objetivos e finalidades está o de estabelecer e fortalecer parcerias e convênios com Estados e
Municípios. Tais iniciativas se fazem sob o princípio do art 8º, § 1º que estabelece a função
supletiva e redistributiva da União junto aos sistemas de ensino. Vários projetos com Municípios
e Estados, via convênios e parcerias com outros órgãos públicos de outros Ministérios e organizações não-governamentais, são avaliados antes de obter financiamento62. O MEC tem editado,
coeditado e distribuído livros pedagógicos e didáticos apropriados para essa modalidade, direcionados aos alunos e aos professores, inclusive sob a forma de propostas curriculares. É um modo
de traduzir a função supletiva da União no sentido de proporcionar aos projetos pedagógicos das
instituições e dos estabelecimentos da EJA mais recursos didáticos. Outras iniciativas se dirigem
para projetos relativos ao apoio a docentes que queiram desenvolver ações de formação continuada. Amparado pelos ditames constitucionais e infra-constitucionais, a União, ao deixar de atuar
diretamente nessa área, reserva aos Estados e Municípios a ação direta de atuação.
Desde 1997, a Presidência da República apoia ações de alfabetização por meio do Conselho
da Comunidade Solidária que, a rigor, a partir de 1999, tornou-se uma organização não - governamental. Seu Programa de Alfabetização Solidária, realizado em parceria com o MEC e a
iniciativa privada, atua em vários municípios, prioritariamente no Nordeste e no Norte, e dentre
esses os que exibem maiores índices de analfabetos. Universidades associadas ao programa fornecem apoio para o processo de alfabetização. Desde 1999, o programa vem se estendendo para
os grandes centros urbanos.
O governo federal mantém outros programas vinculados ao Ministério de Assuntos Fundiários e da Reforma Agrária junto aos assentamentos. E há uma forte presença do Ministério do Trabalho no âmbito de projetos educacionais voltados para diferentes formas de capacitação de trabalhadores, o qual conta com recursos do Fundo de Amparo aos Trabalhadores (FAT). Há, uma
forte presença das entidades do chamado “Sistema S” em programas de educação profissional
de nível básico. Com a reforma da educação profissional em curso, as escolas técnicas públicas
e privadas também estão implantando e incrementando programas de educação profissional de
nível básico paralelamente à oferta de cursos de educação profissional de nível técnico.
A nova formulação legal da EJA no interior da educação básica, como modalidade do ensino
fundamental e sua inclusão na ótica do direito, como direito público subjetivo, é uma conquista
e um avanço cuja efetivação representa um caminho no âmbito da colaboração recíproca e na
necessidade de políticas integradas.
Os Estados, com sua atuação agora focalizada no ensino médio, estão tendendo a reduzir sua
presença nesta área. Mesmo assim algumas secretarias mantiveram suas equipes até mesmo para
repassar a experiência adquirida para os Municípios.
Os Municípios, ora com mais e maiores encargos no âmbito da educação básica, não possuem uma realidade homogênea nem quanto ao seu tamanho, nem quanto à sua inserção em
diferentes regiões e contextos. Assim, é preciso reconhecer que muitos, seja por falta de tradição
na área, seja por carência de recursos, não estão tendo capacidade e condições de assumir os
encargos que lhes foram atribuídos. Ao mesmo tempo muitas administrações municipais vêm
buscando assumir este compromisso com propostas curriculares, formação docente e produção
de material didático. Donde a importância da existência de uma fonte permanente de recursos a
fim de viabilizar o caráter includente deste direito.
Assim, como direito de cidadania, a EJA deve ser um compromisso de institucionalização
como política pública própria de uma modalidade dos ensinos fundamental e médio e conseqüente ao direito público subjetivo. E é muito importante que esta política pública seja articulaDe 1995 a 1999, o MEC por meio da SEF/COEJA fez 95 convênios com Secretarias Estaduais de Educação, 2.468 com Secretarias Municipais,
25 com Universidades e 54 com ONGs. Estes convênios implicam recursos públicos com o objetivo de oferta de ensino da EJA sob a forma
presencial.
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da entre todas as esferas de governo e com a sociedade civil a fim de que a EJA seja assumida, nas
suas três funções, como obrigação peremptória, regular, contínua e articulada dos sistemas de
ensino dos Municípios, envolvendo os Estados e a União sob a égide da colaboração recíproca.
Também os interessados na efetivação do direito à educação dos jovens e adultos têm procurado se reunir em torno de associações civis-educacionais, sem fins lucrativos, e que mostram trabalhos da maior relevância social. Muitas delas acumulam conhecimentos significativos dada sua
presença , de longa data, neste campo.
Os empresários, dentro de seus objetivos, reconhecendo a importância da educação e incorporando sua necessidade, têm tomado iniciativas próprias ou buscado o fortalecimento de parcerias seja com os poderes públicos, seja com organizações não - governamentais e redefinindo
ações já existentes no âmbito do “Sistema S”.
Os trabalhadores, conscientes do valor da educação para a construção de uma cidadania ativa
e para uma formação contemporânea, tomam a EJA como espaço de um direito e como lugar de
desenvolvimento humano e profissional.
A rigor, uma vez e quando superadas as funções de reparação e de equalização, estas iniciativas deverão encontrar seu mais marcante perfil na função qualificadora.
Este conjunto de iniciativas tem realizado eventos e se reunido em fóruns regionais, nacionais
e internacionais. A UNESCO tem sido incentivadora destes eventos e um lugar institucional de
encontro dos mais diferentes países com suas mais diversas experiências.
Para se avançar na perspectiva de um direito efetivado é preciso superar a longa história de paralelismo, dualidade e preconceito que permeou a sociedade brasileira e as políticas educacionais
para a EJA. Neste sentido, consoante a colaboração recíproca e a gestão democrática, a avaliação
necessária das políticas implica uma atualização permanente em clima de diálogo com diferentes
interlocutores institucionais compromissados com a EJA.
VII - Alguns indicadores estatísticos da situação da EJA
Não é objetivo deste Parecer a apresentação de um diagnóstico completo da situação educacional de jovens e adultos. O que se pretende neste tópico é apenas trazer alguns indicadores estatísticos da situação da EJA, compor um quadro junto com os outros elementos já postos neste
Parecer e propiciar um olhar aproximativo em vista da plenificação de um direito assegurado e
não efetivado.
Indicadores estatísticos da situação da EJA não são fáceis de serem obtidos, dada a complexidade do quadro em que se inserem e devido ao envolvimento de inúmeros atores sociais e
instituições que se ocupam desta área. Além disso, disparidades regionais e intra-regionais, diferenças por faixas etárias ou entre zonas rurais e urbanas, sem contar as dificuldades conceituais
e metodológicas, dificultam a captação e consolidação de dados referentes às ações realizadas
pelas diferentes agências promotoras destas atividades. Embora haja esta complexidade, o Censo
Escolar e os diagnósticos do INEP e do IBGE quanto à situação educacional de jovens e adultos,
já fornecem uma contagem que permite uma visibilidade do universo a ser trabalhado. Apresentar-se-á apenas um quadro geral e certamente incompleto, porém revelador. Mas, qualquer
que seja a origem do levantamento estatístico ou da agência promotora, bastaria a existência de
um só brasileiro analfabeto para que tal situação devesse ser reparada por se tratar de um direito
negado.
De acordo com as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com os
dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD), em 1996, dentro de um universo de 105.852.108 pessoas com 15 anos de idade ou mais, o Brasil tinha mais de 15 milhões de
pessoas analfabetas. Ou seja, 14,7% da população desta faixa etária, sendo 8.274.448 mulheres e
9.365.517 homens. Ainda de acordo com estes dados a distribuição por regiões era a seguinte:
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Região Norte (Urbana) 11,4%
Região Nordeste 28,7%
Região Sudeste 8,7%
Região Sul 8,9%
Região Centro – Oeste 11,6%
Segundo os mesmos dados, a percentagem de pessoas analfabetas cresce à medida do avanço
da idade. Se de 15 a 19 anos a percentagem é de 6%, a de 50 anos ou mais é de 31,5%. Ao
mesmo tempo, há indicadores de que as políticas focalizadas no atendimento à educação escolar obrigatória estão promovendo uma queda mais acelerada do analfabetismo nas faixas etárias
mais jovens. Os percentuais relativos às taxas de analfabetismo na população de 15 anos de idade
ou mais, vem caindo sistematicamente, se tomarmos como referência o período compreendido
entre 1920 e 1996.
Em 1920, 64,9% da população brasileira da faixa assinalada era analfabeta, perfazendo
11.401.715 pessoas. Em 1940 era de 56,0% com 13.269.381 pessoas. Em 1960 o percentual
era de 39,6% com 15.964.852 pessoas. Em 1980, tínhamos 18.651.762 pessoas nesta condição,
sendo 25,4% do universo de 15 anos ou mais. De acordo com o IBGE, em 1996, o percentual
era de 14,1% com um contingente de 15 milhões de analfabetos. Este último dado significa também o decréscimo do número absoluto de analfabetos na faixa etária de mais de 15 anos.
É claro que se somarmos o número dos analfabetos ao dos jovens e adultos com menos de quatro
anos de estudo, a cifra será muito maior. De acordo com o MEC, os analfabetos funcionais perfazem
34,1% da população brasileira com 20 anos e mais de idade e até quatro anos de escolarização.
De acordo com o MEC/INEP/SEEC, em 1999, o número de alunos matriculados em
cursos presenciais da EJA em salas de alfabetização era de 161.791; em ensino fundamental,
2.109.992; em ensino médio, 656.572 e em cursos profissionalizantes, 141.329. O número
de estabelecimentos que oferecem a EJA, de acordo com os dados de 1999, no Brasil, é de
17.234. Deste total, os Estados oferecem a EJA em 6.973 estabelecimentos, os Municípios em
8.171, a União em 15 e a rede privada em 2.075 estabelecimentos63. O número de matrículas
vem crescendo no âmbito municipal. Se em 1997 eram de 683.078 matrículas, em 1999 eram
de 821.321. Já para os mesmos anos, o número de matrículas nos entes federativos passou de
1.808.161 para 1.871.620.
Não se pode ignorar que há alunos atendidos pela iniciativa privada e por múltiplas organizações não-governamentais.
O quadro existente quanto ao analfabetismo mostra-nos números inaceitáveis e a situação
retratada não é de molde a propiciar uma perspectiva otimista quanto a uma imediata efetivação
do direito ao acesso e permanência na escola nos termos das funções reparadora e equalizadora.
Um panorama como este não brota por acaso. Ele expressa um cenário de exclusão característico
de sociedades que combinam uma perversa redistribuição da riqueza com formas expressivas de
discriminação.
Por isso tais funções devem ser assumidas como alternativas viáveis aos que não tiveram a
oportunidade de acesso e permanência na escola, desde que constantes em políticas públicas.
Estas alternativas devem ser tratadas com o cuidado, o rigor e a dignidade próprios desta modalidade de educação, tanto por meio das políticas sociais dos governos, quanto de uma normatização conseqüente.
O desafio é fazer entrar este contingente humano na escola presencial ou semi-presencial
como o modo mais eficaz de se atingir uma redução constante ou até mesmo a extinção do analfabetismo. Resultados positivos implicam ações integradas, políticas diferenciadas, consideração
Em 1997 os Estados ofertavam a EJA em 8.279 estabelecimentos e os Municípios em 5.813. Atualmente cresce a presença municipal e
diminui a estadual.
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de dificuldades específicas e adequado estatuto de formação de docentes para a EJA.
A resposta a este desafio, que se expressará nos constantes indicadores estatísticos, é também
um índice de até onde se pode alterar os quadros de uma sociedade historicamente marcada pela
excludência.
VIII - Formação docente para a educação de jovens e adultos
A formação dos docentes de qualquer nível ou modalidade deve considerar como meta o disposto
no art. 22 da LDB. Ela estipula que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando,
assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores. Este fim, voltado para todo e qualquer estudante,
seja para evitar discriminações, seja para atender o próprio art. 61 da mesma LDB, é claro a este respeito: A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis
e modalidades de ensino e às características de cada fase d e desenvolvimento do educando...
Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino. Assim esse profissional do magistério deve estar
preparado para interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade ou por
um voluntariado idealista e sim um docente que se nutra do geral e também das especificidades
que a habilitação como formação sistemática requer64. Aqui poder-se-ia recuperar a exigência e
o espírito do art. 57 do ECA:
O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário,
seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental.
A maior parte desses jovens e adultos, até mesmo pelo seu passado e presente, movem-se
para a escola com forte motivação, buscam dar uma significação social para as competências,
articulando conhecimentos, habilidades e valores. Muitos destes jovens e adultos se encontram,
por vezes, em faixas etárias próximas às dos docentes. Por isso, os docentes deverão se preparar
e se qualificar para a constituição de projetos pedagógicos que considerem modelos apropriados
a essas características e expectativas. Quando a atuação profissional merecer uma capacitação
em serviço, a fim de atender às peculiaridades dessa modalidade de educação, deve-se acionar o
disposto no art. 67, II que contempla o aperfeiçoamento profissional continuado dos docentes
e, quando e onde couber, o disposto na Res. CNE/CEB 03/97.
A Res. CNE/CP nº 01/99 que versa sobre os Institutos Superiores de Educação inclui os
Cursos Normais Superiores os quais poderão formar docentes tanto para a educação infantil,
como para ensino fundamental aí compreendida também a preparação específica para educação
de jovens e adultos equivalente aos anos iniciais do Ensino Fundamental. (art. 6º, § 1o, V)
A Res. CEB/CEB nº 02/99, que cuida da formação dos professores na modalidade normal
média, não se ausentou desta modalidade de educação básica. Assim, o § 2º do art. 1º implica no
mesmo compromisso de propostas pedagógicas e sistemas de ensino com a educação escolar de
qualidade para as crianças, os jovens e os adultos. Isto quer dizer que não se pode “infantilizar”
a EJA no que se refere a métodos, conteúdos e processos. O art. 5º, no seu § 2º assinala :
Os conteúdos curriculares destinados (...) aos anos iniciais do ensino fundamental serão tratados em níveis de abrangência e complexidade necessários à (re)significação de conhecimentos e
valores, nas situações em que são (des)construídos/(re)construídos por crianças, jovens e adultos.
Embora haja uma complexidade de fatores que compõem a situação do estudante da EJA, a formação docente qualificada é um meio
importante para se evitar o trágico fenômeno da recidiva e da evasão. Por outro lado, esta formação deve ser obrigatória para os cursos que
se submetem à LDB e pode servir de referência para alfabetizadores ligados a quadros extra-escolares. Tais alfabetizadores poderão buscar
caminhos de habilitação em cursos normais de nível médio ou superior como elevação de sua escolaridade. Muitos deles podem ter adquirido
competências na prática do magistério cujo reconhecimento, mediante avaliação, deve incorporar-se à sua formação pedagógica.
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O art. 9º , IV da mesma Resolução estatui que os cursos normais médios poderão preparar
docentes para atuar na Educação de Jovens e Adultos.
É claro que a lei e sua regulamentação pertinente, ao destacarem as modalidades e cada fase,
querem que a igualdade de oportunidades se exerça também pela consideração de diferenças
significativas para a constituição de saberes próprios da educação escolar voltadas para jovens e
adultos. Se cada vez mais se exige da formação docente um preparo que possibilite aos profissionais do magistério uma qualificação multidisciplinar e polivalente, não se pode deixar de assinalar também as exigências específicas e legais para o exercício da docência no que corresponder,
dentro da EJA, às etapas da educação básica. Assim, o diferencial próprio do ensino médio deve
ser tão considerado como os dois segmentos do ensino fundamental65.
Esse apelo à consideração das diferenças, baseadas sempre na igualdade, se apresenta insistentemente no corpo da lei. O art. 4º , VI da LDB impõe a oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando; e no inciso VII, a oferta de educação escolar regular para jovens e
adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola.
Vê-se, pois, a exigência de uma formação específica para a EJA, a fim de que se resguarde o
sentido primeiro do termo adequação (reiterado neste inciso) como um colocar-se em consonância com os termos de uma relação. No caso, trata-se de uma formação em vista de uma relação
pedagógica com sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não podem ser ignoradas. E esta adequação tem como finalidade, dado o acesso à EJA, a permanência
na escola via ensino com conteúdos trabalhados de modo diferenciado com métodos e tempos
intencionados ao perfil deste estudante. Também o tratamento didático dos conteúdos e das
práticas não pode se ausentar nem da especificidade da EJA e nem do caráter multidisciplinar e
interdisciplinar dos componentes curriculares. Mais uma vez estamos diante do reconhecimento
formal da importância do ensino fundamental e médio e de sua universalização dentro da escola
com a oferta de ensino regular.
O art. 26 da mesma lei aponta a base comum e a diversificada do currículo consideradas as
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela; o art. 27,
II repete a consideração das condições de escolaridade dos alunos como diretriz da educação
básica .
Desse modo, as instituições que se ocupam da formação de professores são instadas a oferecer
esta habilitação em seus processos seletivos. Para atender esta finalidade elas deverão buscar os
melhores meios para satisfazer os estudantes matriculados. As licenciaturas e outras habilitações
ligadas aos profissionais do ensino não podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade
da EJA. Se muitas universidades, ao lado de Secretarias de Educação e outras instituições privadas sem fins lucrativos, já propõem programas de formação docente para a EJA, é preciso notar
que se trata de um processo em via de consolidação e dependente de uma ação integrada de
oferta desta modalidade nos sistemas.
Tratando-se de uma tarefa que sempre contou com um diagnóstico de um Brasil enorme e
variado, alcançar estes jovens e adultos implica saber que muitos deles vivem em distantes rincões
deste país, por vezes impossibilitados de ter o acesso apropriado a uma escola. Neste sentido,
as funções básicas das instituições formadoras, em especial das universidades, deverão associar
a pesquisa à docência de modo a trazer novos elementos e enriquecer os conhecimentos e o
ato educativo. Uma metodologia que se baseie na e se exerça pela investigação só pode auxiliar
na formação teórico-prática dos professores em vista de um ensino mais rico e empático. Além
disso, o docente introduzido na pesquisa, em suas dimensões quantitativas e qualitativas, poderá,
no exercício de sua função, traduzir a riqueza cultural dos seus discentes em enriquecimento dos
componentes curriculares.
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Por isso, ao lado da maior preocupação com a profissionalização de docentes da EJA, a luta
por esta escolarização sempre esteve associada, respeitadas as épocas, ao “cinematógrafo”, às “escolas itinerantes”, às “missões rurais”, à “radiodifusão”, aos cursos por “correspondência”, “aos
discos”, às “telesalas”, aos “vídeos” e agora ao “computador”. A superação (e não sua negação)
da distância sempre foi tentada como meio de presença virtual entre educadores e educandos. A
formação de docentes da EJA, com maior razão, deve propor o apropriar-se destes meios.
Não será por outro motivo que as Disposições Transitórias da LDB incentivam os três entes
federativos a assumirem suas responsabilidades de modo a proverem cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados, de acordo com o art. 87, II. E para
tanto compete igualmente aos entes federativos o dever de recensear os jovens e adultos que não
tiveram acesso ao ensino fundamental e deverão criar formas alternativas de acesso aos diferentes
níveis de ensino, independentemente de escolarização anterior, segundo o art. 5º I e § 5º . Se
certas regiões forem acometidas de tais dificuldades que impossibilitem o ensino presencial, se
tais circunstâncias representarem uma situação emergencial, então o ensino a distância (será)
utilizado como complementação da aprendizagem. É o que diz o art. 32, § 4º. E o art. 38 §
2º estimula a aferição e o reconhecimento dos conhecimentos e habilidades adquiridos pelos
educandos por meios informais. Vale, pois, o que diz o Parecer CEB nº 04/98 quando lembra
a sensibilização dos sistemas educacionais para reconhecer e acolher a riqueza da diversidade
humana.
Mas é preciso que a formação dos docentes voltados para EJA, ofertados em cursos sob a
égide da LDB seja completa nos estabelecimentos ofertantes pelo curso normal médio ou pelo
curso normal superior ou por outros igualmente apropriados. Como diz o mesmo Parecer supra
citado, é preciso que em qualquer nível formativo se dêem correlações entre os conteúdos das
áreas de conhecimento e o universo de valores e modos de vida de seus alunos. O Brasil tem uma
experiência significativa na área (como se viu nas bases históricas) e um acúmulo de conhecimento voltado para métodos, técnicas alternativas de alfabetização de educação de jovens e adultos.
Tais experiências, salvo exceções, não conseguiram se traduzir em material didático específico
voltado para a educação de jovens e adultos, em especial para além do processo alfabetizador. As
instituições de nível superior, sobretudo as universidades, têm o dever de se integrar no resgate
desta dívida social abrindo espaços para a formação de professores, recuperando experiências significativas, produzindo material didático e veiculando, em suas emissoras de rádio e de televisão,
programas que contemplem o disposto no art. 221 da Constituição Federal de atendimento a
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. No caso dos sistemas públicos, nunca
é demais lembrar o art. 67 da LDB e, para todos os estabelecimentos privados ou públicos, o
princípio da valorização do profissional da educação escolar posto na Constituição e na LDB.
Ao lado da formação inicial, a articulação entre os sistemas de ensino e as instituições formadoras se impõe para efeito de formação em serviço sob a forma, por exemplo, de cursos de especialização. Nesta direção, deve-se lembrar a Resolução CEB nº 03/97 que fixa diretrizes para
os novos planos de carreira e remuneração do magistério e que insta os sistemas a implementar
programas de desenvolvimento profissional dos docentes em exercício...(art. 5º )
Para qualquer profissional que se ocupe do magistério, a garantia de padrão de qualidade é
um princípio que cobre o espectro da cidadania enquanto participação e enquanto exigência
da clientela a que se destina. A pior forma de presença é aquela que se situa nas antípodas da
qualidade e que atende pelo termo mediocridade, já expresso pelo cinismo da fórmula “qualquer
coisa serve” ou “antes isso do que nada”.
A formação adequada e a ação integrada implicam a existência de um espaço próprio, para os
profissionais da EJA, nos sistemas, nas universidades e em outras instituições formadoras.
IX - As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos.
Cada sociedade tem uma perspectiva sobre o tempo aí compreendidas a duração e as fases da
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vida. Trata-se de um dado cultural extremamente significativo. A Antropologia, a Psicologia e a
Sociologia não cessam de apontar, nas diferentes sociedades, as condições para se passar de uma
fase da vida para outra. Ser reconhecido como criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso faz
parte de importantes intercâmbios e significações relativos ao indivíduo e à cultura da qual ele
participa66. O processo pelo qual cada indivíduo torna-se um ente social reconhecido constitui
-se de momentos que possibilitam uma continuidade de si, via descontinuidades mediadas por
classes sociais, etnias, gênero e também de faixas etárias.
A faixa etária é trazida para o interior das sociedades, inclusive via códigos legais ao fazerem
a distinção entre menores e maiores, púberes e impúberes, capazes e incapazes, imputáveis e
inimputáveis, votantes e não-votantes. Da idade decorrem a assinalação de direitos e deveres e
modos de transposição das leis. Ao estudioso das épocas, não pode passar desapercebido que a
fluidez da demarcação de faixas etárias e suas capacidades depende, inclusive, de sua relação com
os níveis de estratificação social67.
A Constituição Federal de 1988 tem um capítulo dedicado à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. Dele decorreu o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei n.8.069/90.
Inúmeras referências aos jovens e adultos também comparecem no capítulo da educação. A EJA
contém em si tais processos e estas considerações preliminares são importantes para o conjunto
das diretrizes.
As bases legais da LDB nos encaminham para uma diferenciação entre o caráter obrigatório
do ensino fundamental e o caráter progressivamente obrigatório do ensino médio, à vista da
necessidade de sua universalização. Ora, sendo a EJA uma modalidade da educação básica no
interior das etapas fundamental e média, é lógico que deve se pautar pelos mesmos princípios
postos na LDB. E no que se refere aos componentes curriculares dos seus cursos, ela toma para
si as diretrizes curriculares nacionais destas mesmas etapas exaradas pela CEB/CNE. Valem,
pois, para a EJA as diretrizes do ensino fundamental e médio. A elaboração de outras diretrizes
poderia se configurar na criação de uma nova dualidade.
Contudo, este caráter lógico não significa uma igualdade direta quando pensada à luz da
dinâmica sócio–cultural das fases da vida. É neste momento em que a faixa etária, respondendo a
uma alteridade específica, se torna uma mediação significativa para a ressignificação das diretrizes
comuns assinaladas.
A sujeição aos Pareceres CEB 04/98 e 15/98 e às respectivas Res. CEB nº 02/98 e 03/98
não significa uma reprodução descontextuada face ao caráter específico da EJA. Os princípios
da contextualização e do reconhecimento de identidades pessoais e das diversidades coletivas
constituem-se em diretrizes nacionais dos conteúdos curriculares.
Muitos alunos da EJA têm origens em quadros de desfavorecimento social e suas experiências
familiares e sociais divergem, por vezes, das expectativas, conhecimentos e aptidões que muitos
docentes possuem com relação a estes estudantes. Identificar, conhecer, distinguir e valorizar
tal quadro é princípio metodológico a fim de se produzir uma atuação pedagógica capaz de
produzir soluções justas, equânimes e eficazes.
A contextualização se refere aos modos como estes estudantes podem dispor de seu tempo e
de seu espaço. Por isso a heterogeneidade do público da EJA merece consideração cuidadosa. A
ela se dirigem adolescentes, jovens e adultos, com suas múltiplas experiências de trabalho, de vida
e de situação social, aí compreendidos as práticas culturais e valores já constituídos.

A faixa etária e suas capacidades podem variar dentro das diferentes ordens jurídicas, desde que não ofendam os preceitos legais estabelecidos. Para a Igreja Católica, ser admitido à Primeira Comunhão aos 7 anos, é sinal do início da “idade da razão”. Meninas com 12 anos e
meninos com 14 anos, de acordo com as normas luso-brasileiras do século XVIII, podiam contrair matrimônio.
67
De acordo com historiadores, o fim da infância para os escravos no Brasil se dava aos 7 anos, já para os livres a infância se prolongava até
os 12 anos. Para os primeiros, o caminho “regular” era o trabalho escravo, para segundos, o seguimento em estudos ou outras atividades
“nobres”.
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Diante dos ditames dos pareceres considerados, a regra metodológica é: descontextualizá-los
da idade escolar própria da infância e adolescência para, apreendendo e mantendo seus significados básicos, recontextualizá-los na EJA. Mas para isto é preciso ter a observação metodológicopolítica do Parecer/CEB 15/98, aplicável para além do ensino médio: a diversidade da escola
média é necessária para contemplar as desigualdades nos pontos de partida de seu alunado, que
requerem diferenças de tratamento como forma mais eficaz de garantir a todos um patamar comum nos pontos de chegada.
Uma destas diversidades se expressa nos horários em que a EJA é oferecida, especialmente o
noturno. Se cansaço e fadiga não são exclusividade dos cursos da EJA, também métodos ativos
não são exclusividade de nenhum turno.
Esta atenção não pode faltar também a outros aspectos que se relacionam com o perfil do
estudante jovem e adulto. A flexibilidade curricular deve significar um momento de aproveitamento das experiências diversas que estes alunos trazem consigo como, por exemplo, os modos
pelos quais eles trabalham seus tempos e seu cotidiano. A flexibilidade poderá atender a esta
tipificação do tempo mediante módulos, combinações entre ensino presencial e não–presencial e
uma sintonia com temas da vida cotidiana dos alunos, a fim de que possam se tornar elementos
geradores de um currículo pertinente.
O trabalho, seja pela experiência, seja pela necessidade imediata de inserção profissional
merece especial destaque. A busca da alfabetização ou da complementação de estudos participa
de um projeto mais amplo de cidadania que propicie inserção profissional e busca da melhoria
das condições de existência. Portanto, o tratamento dos conteúdos curriculares não pode se
ausentar desta premissa fundamental, prévia e concomitante à presença em bancos escolares: a
vivência do trabalho e a expectativa de melhoria de vida.
Esta premissa é o contexto no qual se deve pensar e repensar o liame entre qualificação para
o trabalho, educação escolar e os diferentes componentes curriculares. É o que está dito no art.
41 da LDB:
O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto
de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.
Neste sentido, o projeto pedagógico e a preparação dos docentes devem considerar, sob a
ótica da contextualização, o trabalho e seus processos e produtos desde a mais simples mercadoria até os seus significados na construção da vida coletiva. Mesmo na perspectiva da transversalidade temática tal como proposta nos Parâmetro Nacionais do Ensino Fundamental vale a pena
lembrar que cabe aos projetos pedagógicos a redefinição dos temas transversais aí incluindo o
trabalho ou outros temas de especial significado. As múltiplas referências ao trabalho constantes
na LDB têm um significado peculiar para quem já é trabalhador. É nesta perspectiva que a leitura
de determinados artigos deve ser vista sob a especificidade desta modalidade de ensino.
Veja-se como exemplo este parágrafo do art. 1º da LDB:
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
Leia-se agora este inciso II do art. 35:
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores;
Tome-se o parágrafo único do art. 39:
Parágrafo único: o aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior,
bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à
educação profissional.
Por isso, aqueles 25% da carga horária do ensino médio aproveitáveis no currículo de uma pos-
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sível habilitação profissional tais como dispostos no § único do art. 5º do Decreto nº 2.208/97
e a forma como foi tratada esta alternativa nos Pareceres CEB 15/98 e 16/99 se dirigem para e
expressam uma realidade significativamente presente na vida destes jovens e adultos. O que está
dito no Parecer CEB nº 15/98 para o ensino médio em geral ganha mais força para os estudantes da EJA porque em sua maioria já trabalhadores.
O trabalho é o contexto mais importante da experiência curricular (...) O significado desse
destaque deve ser devidamente considerado: na medida em que o ensino médio é parte integrante da educação básica e que o trabalho é princípio organizador do currículo, muda inteiramente
a noção tradicional da educação geral acadêmica ou, melhor dito, academicista. O trabalho já
não é mais limitado ao ensino profissionalizante. Muito ao contrário, a lei reconhece que, nas
sociedades contemporâneas, todos, independentemente de sua origem ou destino profissional,
devem ser educados na perspectiva do trabalho...
Reconhecendo-se a importância de tempos liberados na vida contemporânea, é preciso identificar o impacto dos meios de comunicação sobre os estudantes. Pode-se dar, como exemplos, a
procedência migratória de muitos e seu gosto pelas manifestações das culturas regionais, derivando daí elementos significativos para a constituição e sistematização de novos conhecimentos.
Muitos estudantes da EJA, face a seus filhos e amigos, possuem de si uma imagem pouco positiva
relativamente a suas experiências ou até mesmo negativa no que se refere à escolarização. Isto
os torna inibidos em determinados assuntos. Os componentes curriculares ligados à Educação
Artística e Educação Física68 são espaços oportunos, conquanto associados ao caráter multidisciplinar dos componentes curriculares, para se trabalhar a desinibição, a baixa auto-estima, a
consciência corporal e o cultivo da socialidade69. Desenvolvidos como práticas sócio-culturais
ligadas às dimensões estética e ética do aluno, estes componentes curriculares são constituintes
da proposta pedagógica de oferta obrigatória e freqüência facultativa. Contudo, a oferta destes
componentes não será obrigatória para os alunos no caso de exames supletivos avulsos descolados de unidades educacionais que ofereçam cursos presenciais e com avaliação em processo.
Importante é também distinguir as duas faixas etárias consignadas nesta modalidade de educação. Apesar de partilharem uma situação comum desvantajosa, as expectativas e experiências de
jovens e adultos freqüentemente não são coincidentes. Estes e muitos outros exemplos deverão ser
ressignificados, onde o zelar pela aprendizagem, tal como disposto no art. 13, III da LDB, ganha
grande relevância. Desse modo, os projetos pedagógicos devem considerar a conveniência de haver na constituição dos grupos de alunos momentos de homogeneidade ou heterogeneidade para
atender, com flexibilidade criativa, esta distinção. Não perceber o perfil distinto destes estudantes e
tratar pedagogicamente os mesmos conteúdos como se tais alunos fossem crianças ou adolescentes
seria contrariar mais do que um imperativo legal. Seria contrariar um imperativo ético.
Os momentos privilegiados desta ressignificação dos pareceres são os da elaboração e execução
dos projetos pedagógicos. O momento da elaboração do projeto pedagógico __ expressão e distintivo da autonomia de um estabelecimento __ inclui o planejamento das atividades. A organização dos estabelecimentos usufrui de uma flexibilidade responsável em função da autonomia
pedagógica. O projeto pedagógico resume em si (no duplo sentido de resumir: conter o todo
em ponto menor e tornar a tomar, sintetizar o conjunto) o conjunto dos princípios, objetivos das
leis da educação, as diretrizes curriculares nacionais e a pertinência à etapa e ao tipo de programa
ofertado dentro de um curso, considerados a qualificação do corpo docente instalado e os meios
disponíveis para pôr em execução o projeto.
No momento da execução, o projeto torna-se um currículo em ação, materializado em práticas diretamente referidas ao ato pedagógico. Contudo, se muitos dos que buscam a oferta de
educação escolar regular para jovens e adultos (LDB, art. 4 º VII) ou o ensino noturno regular
Segundo o art. 26, § 3º da LDB a educação física é facultativa nos cursos noturnos.
A socialidade, prática social importante nas unidades educacionais, pode ter, nos momentos de intervalo, uma ocasião oportuna de cultivo
e desenvolvimento.
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(LDB, art. 4º VI) são prejudicados em seus itinerários escolares, não se pode reduplicar seu
prejuízo mediante uma via aligeirada que queira se desfazer da obrigação da qualidade. Tornase fundamental uma formulação de projetos pedagógicos próprios e específicos dos cursos noturnos regulares e os da Educação de Jovens e Adultos.
Tais diretrizes assumem o ponto de vista do Parecer CEB nº 15/98 quanto a uma política
de qualidade dentro dos projetos pedagógicos. Estes associam-se ao prazer de fazer bem feito e
à insatisfação com o razoável, quando é possível realizar o bom, e com este, quando o ótimo é
factível. Para essa concepção estética, o ensino de má qualidade é, em sua feiúra, uma agressão à
sensibilidade e, por isso, será também antidemocrático e antiético. Neste sentido, a EJA não pode
sucumbir ao imediatismo que sufoca a estética, comprime o lúdico e impede a inventividade.
Um momento específico dessa referência é a recontextualização que se impõe à transposição
didática e metodológica das diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental e do médio
para a EJA. Suas experiências de vida se qualificam como componentes significativos da organização dos projetos pedagógicos inclusive pelo reconhecimento da valorização da experiência extra
– escolar (art. 3, X). Tal recontextualização ganha com a flexibilidade posta no art. 23 da LDB
cujo teor destaca a forma diversa que poderá ter a organização escolar tendo como um critério
a base na idade.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos se aplicam obrigatoriamente aos estabelecimentos que oferecem cursos e aos conteúdos dos exames supletivos das
instituições credenciadas para tal.
Diz o art. 38 da LDB:
Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
Este artigo implica os sistemas públicos de ensino na manutenção de cursos de jovens e adultos e exames supletivos. Já se viu reiteradamente que prioritária é a oferta de cursos na faixa da
escolaridade universal obrigatória , sem desconsiderá-la no turno da noite. A oferta de cursos da
EJA deve ser um esforço constante e localizado dos poderes públicos com o objetivo de tornar
a função reparatória cada vez mais uma coisa do passado e que desapareça de nossos códigos a
imposição do “erradicar o analfabetismo”. Erradicar é tirar algo pela raiz.
Neste sentido, trata-se de eliminar as condições gerais, que não permitem um mínimo de
eqüidade, e as específicas que, dentro dos cursos, não consideram o perfil do aluno em adequação aos métodos e diretrizes, como ocorre tão frequëntemente com os alunos da EJA.
A base nacional comum dos componentes curriculares deverá estar compreendida nos cursos
da EJA. E o zelar pela aprendizagem dos alunos (art. 13, III) deverá ser de tal ordem que o
estudante deve estar apto a prosseguir seus estudos em caráter regular (art. 38). Logo, a oferta
desta modalidade de ensino está sujeita tanto à Res. CEB nº 02 de 7/4/1998 para ensino fundamental, quanto à Res. CEB nº 03 de 26/6/1998 para o ensino médio e, quando for o caso,
a Res. CEB nº 04/99 para a educação profissional.
Vale a pena consignar como cada Parecer correspondente a estas resoluções definiu a base
nacional comum.
O Parecer CNE/CEB 04/98 diz que a base nacional comum refere-se ao conjunto dos
conteúdos mínimos das Áreas de Conhecimento articulados aos aspectos da Vida Cidadã de
acordo com o art. 26. Por outro lado, o mesmo parecer entende que a parte diversificada não
é um recurso adicional a esta Base. Os conteúdos desta parte são integrados à Base Nacional
Comum....
Por seu turno, o Parecer CEB nº 15/98 resume, em um trecho, as várias vezes que tocou
neste ponto, no que está em sintonia com o parecer do ensino fundamental: tudo o que se disse
até aqui sobre a nova missão do ensino médio, seus fundamentos axiológicos e suas diretrizes
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pedagógicas se aplica para ambas as “partes”, tanto a nacional comum como a “diversificada”,
pois numa perspectiva de organicidade, integração e contextualização do conhecimento não faz
sentido que elas estejam divorciadas.
Vê-se, pois, que a base de ambos os ensinos é a “nacional comum” integrada com o que se
pode denominar de “nacional diversificada”. Este princípio se aplica também à língua estrangeira
moderna. A LDB, em seu art. 26, § 5º , ao incluir obrigatoriamente, a partir de uma lei de
caráter nacional, uma língua estrangeira moderna, reconhece esta integração e “nacionaliza” a
obrigação da oferta de uma língua estrangeira. Seja pela necessidade contemporânea do domínio
de uma língua estrangeira, seja pela “nacionalização” deste imperativo, seja pela compreensão
abrangente dos pareceres citados, seja para que a igualdade de oportunidades no prosseguimento
de estudos regulares não venha, de novo, a faltar aos concluintes do ensino fundamental da EJA,
o § 5º do art. 26 é componente obrigatório dos conteúdos curriculares desta modalidade de
ensino70. A escolha de qual língua, esta sim, é uma opção da rede ou da escola nos seus projetos
pedagógicos. Entretanto, a prestação de exames supletivos de língua estrangeira deve ser de oferta obrigatória e de inscrição facultativa pelo aluno.
Portanto, as diretrizes curriculares nacionais da educação de jovens e adultos, quanto ao ensino
fundamental, contêm a Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada que deverão integrar-se
em torno do paradigma curricular que visa estabelecer a relação entre a Educação Fundamental
com a Vida cidadã, com as Áreas de Conhecimento, segundo o Parecer CEB nº 04/98 e Res. CEB
nº 02/98. Quanto ao Ensino Médio, a EJA deverá atender aos Saberes das Áreas Curriculares de
Linguagens e Códigos, de Ciências da Natureza e Matemática, das Ciências Humanas e suas respectivas Tecnologias, segundo o Parecer CEB nº 15/98 e Res. CEB nº 03/98.
X - O direito à educação
No Brasil, país que ainda se ressente de uma formação escravocrata e hierárquica, a EJA
foi vista como uma compensação e não como um direito. Esta tradição foi alterada em nossos
códigos legais, na medida em que a EJA, tornando-se direito, desloca a idéia de compensação
substituindo-a pelas de reparação e eqüidade. Mas ainda resta muito caminho pela frente a fim
de que a EJA se efetive como uma educação permanente a serviço do pleno desenvolvimento do
educando.
A concepção pela qual ninguém deixa de ser um educando, deve contar com a universalização completa do ensino fundamental de modo a combinar idade/ano escolar adequados com o
fluxo regularizado, com a progressiva universalização do ensino médio e o prolongamento de
sua obrigatoriedade, inclusive possibilitando aos interessados a opção por uma educação profissional. Neste sentido, a EJA é um momento de reflexão sobre o conceito de educação básica que
preside a organização da educação nacional em suas etapas. As necessidades contemporâneas se
alargaram, exigindo mais e mais educação, por isso, mais do que o ensino fundamental, as pessoas buscam a educação básica como um todo.
A nova concepção da EJA significa, pois, algo mais do que uma norma programática ou um
desejo piedoso. A sua forma de inserção no corpo legal indica um caminho a seguir .
A EJA é educação permanente, embora enfrente os desafios de uma situação sócioeducacional arcaica no que diz respeito ao acesso próprio, universal e adequado às crianças em idade
escolar.
Os liames entre escolarização e idade podem até não terem conseguido a melhor expressão
legal, mas pretendem apontar para uma democratização escolar em que o adjetivo todos tal
como posto junto ao substantivo direito seja uma realidade para cada um deste conjunto de
crianças, adolescentes, jovens e adultos. A efetivação deste “direito de todos” existirá se e somente se houver escolas em número bastante para acolher todos os cidadãos brasileiros e se
Esta formulação face à língua estrangeira representa uma evolução do pensamento da Câmara de Educação Básica alterando interpretação
dada no Parecer CEB nº 12/97 cujos esclarecimentos preliminares se deram logo após a sanção e publicação da Lei n.9.394/96.
70

MARCOS LEGAIS

desta acessibilidade ninguém for excluído. Aí teremos um móvel da atenuação de constrangimentos de qualquer espécie em favor de uma maior capacidade qualitativa de escolha e de um
reconhecimento do mérito de cada um num mundo onde se fazem presentes transformações na
organização do trabalho, nas novas tecnologias, na rapidez da circulação das informações e na
globalização das atividades produtivas, para as quais uma resposta democrática representa um
desafio de qualidade.
Os pareceres da Câmara de Educação Básica sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional de nível técnico, assinalam e
reafirmam a importância, o significado e a contemporaneidade da educação escolar, daí decorrendo a busca e as ações em vista da universalidade de acesso e de permanência. Qualquer formação futura deve ter nas etapas da educação básica, cada vez mais universalizadas, um patamar
de igualdade e de prossecução. Assim sendo, a EJA é um modo de ser do ensino fundamental e
do ensino médio, com seus homólogos voltado para crianças e adolescentes na idade adequada
são chaves de abertura para o mundo contemporâneo em seus desafios e exigências mais urgentes
e um dos meios de reconhecimento de si como sujeito e do outro como igual.
De acordo com Bobbio (1987), a possibilidade de escolha aumenta na medida em que o
sujeito da opção se torna mais livre. Mas esta liberdade só se efetua quando se elimina uma
discriminação que impede a igualdade dos indivíduos entre si. Assim, tal eliminação não só
libera, mas também torna a liberdade compatível com a igualdade, fazendo-as reciprocamente
condicionadas. A superação da discriminação de idade diante dos itinerários escolares é uma
possibilidade para que a EJA mostre plenamente seu potencial de educação permanente relativa
ao desenvolvimento da pessoa humana face à ética, à estética, à constituição de identidade, de si
e do outro e ao direito ao saber. Quando o Brasil oferecer a esta população reais condições de
inclusão na escolaridade e na cidadania, os “dois brasis”, ao invés de mostrarem apenas a face
perversa e dualista de um passado ainda em curso, poderão efetivar o princípio de igualdade de
oportunidades de modo a revelar méritos pessoais e riquezas insuspeitadas de um povo e de um
Brasil uno em sua multiplicidade, moderno e democrático.
Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury - Relator

II - Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica acompanha o voto do Relator.
Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.
Conselheiros Francisco Aparecido Cordão - Presidente
Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira - Vice-Presidente

MARCOS LEGAIS

Referências Bibliográficas
C/CEB 11/2000 - HOMOLOGADO
ASSIS, Machado de. História de 15 dias (15/08/1876).In: COUTINHO, Afrânio (org).
Machado de Assis: Obra Completa. Crônica, vol. III. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992.
(citação da p. 345)
AZEVEDO, Fernando et alii. A Reconstrução Educacional no Brasil (Ao povo e ao governo).
Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Editora Nacional : São Paulo, 1932
BARRETO, Lima. Triste Fim de Policarpo Quaresma. São Paulo : Ática, 1994.
BASTOS SILVA, Geraldo. Educação Secundária. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1969.
BEISIEGEL, Celso Rui. Questões de atualidade na Educação Popular. Caxambu,
ANPED/99 (mimeo).
BOBBIO, Norberto. Reformismo, socialismo e igualdade. Novos Estudos, n. 19, SãoPaulo,
CEBRAP, dezembro, 1987.
BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Rio de Janeiro : Ediouro, 1996.
COMENIUS, João Amós. Didáctica Magna:tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Lisboa : Fundação Calouste Gulbekian, 1984.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos. Rio de Janeiro : José Olympio, 1985.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição da República dos
Estados Unidos do Brasil. Tomo II. Rio de Janeiro : Editora Guanabara, 1934.
NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo : EPU/EDUSP,
1974.
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro : Forense, 1991.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte : CEALE/Autêntica, 1998.
TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e Alfabetização. São Paulo : Cortez, 1995.
UNESCO – Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Tradução portuguesa. Rio Tinto : Edições ASA,
1996.
UNESCO/UNICEF/PNUD/FNUAP - Informe Subregional de América Latina: Evaluación de Educación para Todos en el año 2.000 . Santiago do Chile : UNESCO, 1999.

MARCOS LEGAIS

Parecer CNE/CEB nº 33, aprovado em 7 de novembro de 2000

Ministério da Educação – Conselho Nacional de Educação
INTERESSADO/MANTENEDORA: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica/DF
ASSUNTO: Novo prazo final para o período de transição para a implantação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO Nº: 23001.000379/2000-51
PARECER Nº:
CEB 33/2000

CÂMARA OU COMISSÃO:
Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
07/11/2000

PARECER CNE/CEB
I – Relatório e voto do relator:
Em 05 de outubro de 1999 esta Câmara de Educação Básica aprovou o Parecer CNE/CEB nº
16/99, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 25/11/99 (D.O.U. 26/11/99),
definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. A
Resolução CNE/CEB nº 04/99 de 08/11/99, foi publicada em 22 de dezembro de 1999.
O artigo 19 da Resolução CNE/CEB nº 04/99 define que as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico entram em vigor na data da publicação
da referida Resolução, isto é, em 22/12/99, e define, também, que ficam revogadas todas as
disposições em contrário, em especial o Parecer CFE nº 45/72 e as demais regulamentações
subseqüentes, incluídas as referentes à instituição de habilitações profissionais pelos Conselhos
de Educação.
O artigo 18 da Resolução CNE/CEB nº 04/99 define que “a observância destas diretrizes
será obrigatória a partir de 2001, sendo facultativa no período de transição, compreendido entre
a publicação desta Resolução e o final do ano 2000”.
O § 1º do artigo 18 define que “no período de transição as escolas poderão oferecer aos
seus alunos, com as adaptações necessárias, opção por cursos organizados nos termos desta
Resolução”.
O § 2º do mesmo artigo ressalva “o direito de conclusão de cursos organizados com base
no Parecer CFE nº 45, de 12 de janeiro de 1972, e regulamentações subseqüentes, aos alunos
matriculados no período de transição”.
O item 07 do Parecer CNE/CEB nº 16/99, ao tratar da “organização da Educação
Profissional de Nível Técnico” assim orienta as escolas e o sistema de ensino:
- “ Os cursos de educação profissional de nível técnico, quaisquer que sejam, em sua
organização, deverão ter como referência básica no planejamento curricular o perfil do profissional
que se deseja formar, considerando-se o contexto da estrutura ocupacional da área ou áreas
profissionais, a observância destas diretrizes curriculares nacionais e os referenciais curriculares
por área profissional, produzidos e difundidos pelo Ministério da Educação. Essa referência
básica deverá ser considerada tanto para o planejamento curricular dos cursos, quanto para a
emissão dos certificados e diplomas, bem como dos correspondentes históricos escolares, os quais
deverão explicar as competências profissionais obtidas. A concepção curricular, consubstanciada
no plano de curso, é prerrogativa e responsabilidade de cada escola e constitui meio pedagógico
essencial para o alcance do perfil profissional de conclusão.”
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- “ O planejamento dos cursos deve contar com a efetiva participação dos docentes e ter
presente estas diretrizes curriculares nacionais, com os quadros anexos à Resolução, e os
referenciais por área profissional definidos e divulgados pelo MEC. Este conjunto substitui
e derroga o Parecer CFE nº 45/72 e atos normativos subseqüentes, da mesma matéria, e
será o ponto de partida para o delineamento e a caracterização do perfil do profissional a ser
definido pela escola, o qual deverá ficar claramente identificado no respectivo plano de curso,
determinando a correspondente organização curricular. No delineamento do perfil profissional
de conclusão a escola utilizará dados e informações coletados e trabalhados por ela e, também,
com os referenciais curriculares por área profissional e com os planos de curso já aprovados para
outros estabelecimentos, divulgados, via Internet, pelo MEC. Para tanto, o MEC organizará
cadastro nacional de cursos de educação profissional de nível técnico, específico para registro e
divulgação dos mesmos em âmbito nacional”
- “Estas demandas em relação às escolas que oferecem educação técnica são, ao mesmo tempo,
muito simples e muito complexas e exigentes. Elas supõem pesquisa, planejamento, utilização e
avaliação de métodos, processos, conteúdos programáticos, arranjos didáticos e modalidades de
programação em função de resultados. Espera-se que essas escolas preparem profissionais que
tenham aprendido a aprender e a gerar autonomamente um conhecimento atualizado, inovador,
criativo e operativo, que incorpore as mais recentes contribuições científicas e tecnológicas das
diferentes áreas do saber”.
A mudança, portanto, é mais radical do que pode parecer à primeira vista, em uma leitura
superficial das novas Diretrizes Curriculares Nacionais. Todo o arcabouço legal representado
pelo parecer CFE nº 45/72 e similares, que definiam mínimos profissionalizantes por habilitação
técnica foi revogado. Não existe mais currículo mínimo pré-definido por habilitação profissional.
O que existe agora são diretrizes curriculares nacionais que orientam as escolas na elaboração
de planos de curso coerentes com projetos pedagógicos das próprias escolas e comprometidos
com perfis profissionais de conclusão definidos pela própria escola, à luz das referidas diretrizes
e centrados no compromisso com resultados de aprendizagem, em termos de desenvolvimento
de competências profissionais. Não se trata, portanto, de mera adequação curricular ou de mera
mudança ou substituição de quadros curriculares.
O artigo 6º da Resolução CNE/CEB nº 04/99 define com clareza qual é o entendimento
a ser dado ao conceito de competência profissional. Esse entendimento é essencial na orientação
dos novos currículos para a educação profissional de nível técnico, considerado o itinerário de
profissionalização definido pela escola, em termos de qualificações profissionais, habilitação
profissional e especializações profissionais, e considerado também que, de acordo com o artigo
5º da mesma, “a educação profissional de nível técnico será organizada por áreas profissionais”.
O artigo 1º da referida Resolução orienta as escolas quanto aos planos de curso que deverão
ser submetidos pelas mesmas, à devida apreciação dos órgãos competentes do seu sistema
de ensino. Esses planos de curso, uma vez aprovados, de acordo com o artigo 13 da mesma
Resolução, integrarão Cadastro Nacional de Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico
e serão disponibilizados via Internet para os interessados.
Todos os que trabalharam arduamente, no corrente ano de 2000, na organização desta nova
educação profissional de nível técnico sentiram as reais dificuldades para o cumprimento dessa
tarefa. Vários Conselhos Estaduais de Educação só mais recentemente disciplinaram a matéria
no âmbito dos respectivos sistemas de ensino. Os referenciais curriculares nacionais por área
profissional só recentemente foram disponibilizados pelo Ministério da Educação. As escolas ainda
estão encontrando dificuldades na conclusão dos novos planos de curso que superem o estágio
de simples e mera adaptação ou reorganização curricular. Todos estão tomando consciência de
que se trata de uma nova organização da Educação Profissional de Nível Técnico.
Neste ano de transição foram conseguidos avanços consideráveis. Currículos realmente
inovadores foram organizados, com efetiva participação dos docentes, como determinam os
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artigos 12 e 13 da Lei Federal nº 9394/96 e como orientam as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais.
Entretanto, o período de transição, na prática, mostrou-se insuficiente para que todas as
escolas pudessem ter seus planos de curso devidamente elaborados e respectivamente aprovados
pelo respectivo sistema de ensino, com vistas à sua implantação no início do ano de 2001.
Algumas arestas ainda precisam ser aparadas, em especial em relação aos conselhos de
fiscalização do exercício profissional no tocante às habilitações profissionais que se referem a
profissões regulamentadas por lei, como, por exemplo, a equivocada interpretação dada à matéria
pelo CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e, em conseqüência, seus
respectivos Conselhos Regionais. Este assunto específico está sendo detalhadamente examinado
e será objeto de parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação em
futuro próximo.
Alguns Conselhos Estaduais de Educação equivocadamente criaram alternativas próprias para
promover, na prática, a extensão do período de transição previsto pelo artigo 18 da Resolução
CNE/CEB nº 04/99.Outros, corretamente, solicitaram à esta Câmara o estudo da possibilidade
de extensão do período de transição para as escolas que encontrarem maiores dificuldades na
tarefa de transformar os seus antigos cursos organizados nos termos do Parecer CFE nº45/72 e
similares, em novos cursos organizados por área profissional, nos termos aprovados pelas novas
diretrizes curriculares nacionais.
O assunto foi excessivamente debatido pela Câmara de Educação Básica nesses últimos dois
meses e a decisão unânime é no sentido da prorrogação do prazo final previsto pelo artigo 18
da Resolução CNE/CEB nº 04/99 até o final do ano de 2001, preservado o pleno direito da
imediata implantação da nova sistemática por parte de todas as escolas que tiverem condições de
fazê-las, principalmente em relação a cursos antes inexistentes.
Nestes termos, proponho à aprovação da Câmara de Educação Básica o anexo Projeto de
Resolução.

Brasília(DF), 07 de novembro de 2000.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator

II – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 07 de novembro de 2000
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Presidente
Conselheiro Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira – Vice-Presidente
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PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – Relatório:
A edição de Diretrizes Nacionais envolve estudos abrangentes relativos à matéria que, no
caso, é a Educação Especial. Muitas interrogações voltam-se para a pesquisa sobre o assunto; sua
necessidade, sua incidência no âmbito da Educação e do Ensino, como atendimento à clientela
constituída de portadores de deficiências detectáveis nas mais diversas áreas educacionais, políticas e sociais.
Como base para o presente relatório e decorrente produção de parecer foram utilizadas, além
de ampla bibliografia, diversos estudos oferecidos à Câmara da Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, entre outros, os provenientes do Fórum dos Conselhos Estaduais de
Educação, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação e, com ênfase, os estudos e trabalhos realizados pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação.
Dentre os principais documentos que formaram o substrato documental do parecer sobre a
Educação Especial citam-se:
1- “Proposta de Inclusão de Itens ou Disciplina acerca dos Portadores de Necessidades Especiais nos currículos dos cursos de 1º e 2º graus” (sic.)
2- Outros estudos:
a) “Desafios para a Educação Especial frente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”;
b) “Formação de Professores para a Educação Inclusiva”;
c) “Recomendações aos Sistemas de Ensino”; e,
d) “Referenciais para a Educação Especial”.
O Presente Parecer é resultado do conjunto de estudos provenientes das bases, onde o fenômeno é vivido e trabalhado.
De modo particular, foi o documento “Recomendações aos Sistemas de Ensino” que configurou a necessidade e a urgência da elaboração de normas, pelos sistemas de ensino e educação, para
o atendimento da significativa população que apresenta necessidades educacionais especiais.
A elaboração de projeto preliminar de Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica havia sido discutida por diversas vezes, no âmbito da Câmara de Educação Básica
do Conselho Nacional de Educação, para a qual foi enviado o documento “Referenciais para
a Educação Especial”. Após esses estudos preliminares, a Câmara de Educação Básica decidiu
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retomar os trabalhos, sugerindo que esse documento fosse encaminhado aos sistemas de ensino
de todo o Brasil, de modo que suas orientações pudessem contribuir para a normatização dos
serviços previstos nos Artigos 58, 59 e 60, do Capítulo V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN.
Isto posto, tem agora a Câmara de Educação Básica os elementos indispensáveis para
analisar, discutir e sintetizar o conjunto de estudos oferecidos pelas diversas instâncias educacionais mencionadas. Com o material assim disposto, tornou-se possível, atendendo aos “Referenciais para a Educação Especial”, elaborar o texto próprio para a edição das Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica, em dois grandes temas:
a) TEMA I: A Organização dos Sistemas de Ensino para o Atendimento ao Aluno que Apresenta Necessidades Educacionais Especiais; e
b) TEMA II: A Formação do Professor.
O tema II, por ser parte da competência da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE), foi encaminhado àquela Câmara encarregada de elaborar as
diretrizes para a formação de professores.
1 - A Organização dos sistemas de ensino para o atendimento ao aluno que apresenta
Necessidades Educacionais Especiais
1 - Fundamentos
A Educação Especial, como modalidade da educação escolar, organiza-se de modo a considerar uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica social da educação
inclusiva, a fim de cumprir os seguintes dispositivos legais e político-filosóficos:
1.1 - Constituição Federal, Título VIII, da ORDEM SOCIAL:
• Artigo 208:
III – Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino;
IV - § 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo.
V – Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um;
• Art. 227:
II - § 1º - Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores
de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso
aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.
Com base nos “Referenciais para a Educação Especial”, devem ser feitas nesta introdução algumas recomendações aos sistemas de ensino
e educação:
1.
Implantar a educação especial em todas as etapas da educação básica;
2.
Prover a rede pública dos meios necessários e suficientes para essa modalidade;
3.
Estabelecer políticas efetivas e adequadas à implantação da educação especial;
4.
Orientar acerca de flexibilizações/adaptações dos currículos escolares;
5.
Orientar acerca da avaliação pedagógica e do fluxo escolar de alunos com necessidades educacionais especiais;
6.
Estabelecer ações conjuntas com as instituições de educação superior para a formação adequada de professores;
7.
Prever condições para o atendimento extraordinário em classes especiais ou em escolas especiais;
8.
Fazer cumprir o Decreto Federal nº 2.208/97, no tocante à educação profissional de alunos com necessidades educacionais especiais [posteriormente, o Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer CNE/CEB no. 16/99 e a Resolução CNECEB no. 4/99];
9.
Estabelecer normas para o atendimento aos superdotados; e
10.
Atentar para a observância de todas as normas de educação especial.
1
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§ 2º - A lei disporá normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e
de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência.
1.2 - Lei n°. 10.172/01. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências.
O Plano Nacional de Educação estabelece vinte e sete objetivos e metas para a educação das
pessoas com necessidades educacionais especiais. Sinteticamente, essas metas tratam:
• do desenvolvimento de programas educacionais em todos os municípios – inclusive em
parceria com as áreas de saúde e assistência social – visando à ampliação da oferta de atendimento desde a educação infantil até a qualificação profissional dos alunos;
•das ações preventivas nas áreas visual e auditiva até a generalização do atendimento aos alunos na educação infantil e no ensino fundamental;
• do atendimento extraordinário em classes e escolas especiais ao atendimento preferencial
na rede regular de ensino; e
• da educação continuada dos professores que estão em exercício à formação em instituições
de ensino superior.
1.3 - Lei n°. 853/89. Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiências, sua integração social,
assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais.
1.4 - Lei n°. 8.069/90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras determinações, estabelece, no § 1o do
Artigo 2o:
•“A criança e o adolescente portadores de deficiências receberão atendimento especializado.”
O ordenamento do Artigo 5o é contundente:
•“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação
ou omissão, aos seus direitos fundamentais.”
1.5 - Lei n°. 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
• Art. 4º, III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
• Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados,
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração
nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária
de zero a seis anos, durante a educação infantil.
• Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender
às suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em
menor tempo o programa escolar para os superdotados;
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III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns;
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade,
inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o
respectivo nível do ensino regular.
• Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em
educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.
Parágrafo Único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.”
1.6 - Decreto n°. 3.298/99. Regulamenta a Lei no. 7.853/89, que dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção
e dá outras providências.
1.7 - Portaria MEC n°. 1.679/99. Dispõe sobre os requisitos de acessibilidade a pessoas
portadoras de deficiências para instruir processos de autorização e de reconhecimento de cursos
e de credenciamento de instituições.
1.8 - Lei n°. 10.098/00. Estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras
providências.
1.9 - Declaração Mundial de Educação para Todos e Declaração de Salamanca.
O Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo ao concordar com a
Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e ao
mostrar consonância com os postulados produzidos em Salamanca (Espanha, 1994) na Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade.
Desse documento, ressaltamos alguns trechos que criam as justificativas para as linhas de propostas que são apresentadas neste texto:
• “todas as crianças, de ambos os sexos, têm direito fundamental à educação e que a ela deva
ser dada a oportunidade de obter e manter nível aceitável de conhecimento”;
• “cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem
que lhe são próprios”;
• “os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de modo que tenham em vista toda gama dessas diferentes características e necessidades”;
• “as pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas comuns
que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de atender a essas
necessidades”;
•“adotar com força de lei ou como política, o princípio da educação integrada que permita
a matrícula de todas as crianças em escolas comuns, a menos que haja razões convincentes
para o contrário”;
O documento irá se referir à “necessidades educativas especiais” como “necessidades educacionais especiais”, adotando a proposta de
Mazzotta (1998), de substituir “educativa” por “educacional”. Do mesmo modo, considerando que a tradução do documento original de Salamanca deve ser adaptada à terminologia educacional brasileira, tomamos a liberdade de alterar as expressões “integrada” ou “integradora”
por “inclusiva”, assim como adequamos as referências às etapas da educação básica (“primário e secundário” por “fundamental e médio”).
2.
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•“... Toda pessoa com deficiência tem o direito de manifestar seus desejos quanto a sua
educação, na medida de sua capacidade de estar certa disso. Os pais têm o direito inerente
de serem consultados sobre a forma de educação que melhor se ajuste às necessidades,
circunstâncias e aspirações de seus filhos” [Nesse aspecto último, por acréscimo nosso, os
pais não podem incorrer em lesão ao direito subjetivo à educação obrigatória, garantido no
texto constitucional];
•“As políticas educacionais deverão levar em conta as diferenças individuais e as diversas situações. Deve ser levada em consideração, por exemplo, a importância da língua de sinais
como meio de comunicação para os surdos, e ser assegurado a todos os surdos acesso ao
ensino da língua de sinais de seu país. Face às necessidades específicas de comunicação de
surdos e de surdos-cegos, seria mais conveniente que a educação lhes fosse ministrada em
escolas especiais ou em classes ou unidades especiais nas escolas comuns”;
• “... desenvolver uma pedagogia centralizada na criança, capaz de educar com sucesso todos
os meninos e meninas, inclusive os que sofrem de deficiências graves. O mérito dessas escolas não está só na capacidade de dispensar educação de qualidade a todas as crianças; com
sua criação, dá-se um passo muito importante para tentar mudar atitudes de discriminação,
criar comunidades que acolham a todos...”;
• “... que todas as crianças, sempre que possível, possam aprender juntas, independentemente
de suas dificuldades e diferenças... as crianças com necessidades educacionais especiais devem receber todo apoio adicional necessário para garantir uma educação eficaz”. “... deverá
ser dispensado apoio contínuo, desde a ajuda mínima nas classes comuns até a aplicação de
programas suplementares de apoio pedagógico na escola, ampliando-os, quando necessário, para receber a ajuda de professores especializados e de pessoal de apoio externo”;
• “... A escolarização de crianças em escolas especiais – ou classes especiais na escola regular
– deveria ser uma exceção, só recomendável naqueles casos, pouco freqüentes, nos quais
se demonstre que a educação nas classes comuns não pode satisfazer às necessidades educativas ou sociais da criança, ou quando necessário para o bem estar da criança...” “... nos
casos excepcionais, em que seja necessário escolarizar crianças em escolas especiais, não é
necessário que sua educação seja completamente isolada”.
• “Deverão ser tomadas as medidas necessárias para conseguir a mesma política integradora
de jovens e adultos com necessidades especiais, no ensino secundário e superior, assim
como nos programas de formação profissional”;
• “assegurar que, num contexto de mudança sistemática, os programas de formação do professorado, tanto inicial como contínua, estejam voltados para atender às necessidades educacionais especiais nas escolas...”;
• “Os programas de formação inicial deverão incutir em todos os professores da educação
básica uma orientação positiva sobre a deficiência que permita entender o que se pode
conseguir nas escolas com serviços locais de apoio. Os conhecimentos e as aptidões requeridos são basicamente os mesmos de uma boa pedagogia, isto é, a capacidade de avaliar as
necessidades especiais, de adaptar o conteúdo do programa de estudos, de recorrer à ajuda
da tecnologia, de individualizar os procedimentos pedagógicos para atender a um maior
número de aptidões... Atenção especial deverá ser dispensada à preparação de todos os professores para que exerçam sua autonomia e apliquem suas competências na adaptação dos
programas de estudos e da pedagogia, a fim de atender às necessidades dos alunos e para
que colaborem com os especialistas e com os pais”;
• “A capacitação de professores especializados deverá ser reexaminada com vista a lhes permitir o trabalho em diferentes contextos e o desempenho de um papel-chave nos programas
relativos às necessidades educacionais especiais. Seu núcleo comum deve ser um método
geral que abranja todos os tipos de deficiências, antes de se especializar numa ou várias ca-
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tegorias particulares de deficiência”;
• “o acolhimento, pelas escolas, de todas as crianças, independentemente de suas condições
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras (necessidades educativas especiais);
•“uma pedagogia centralizada na criança, respeitando tanto a dignidade como as diferenças
de todos os alunos”;
•“uma atenção especial às necessidades de alunos com deficiências graves ou múltiplas, já que
se assume terem eles os mesmos direitos, que os demais membros da comunidade, de virem
a ser adultos que desfrutem de um máximo de independência. Sua educação, assim, deverá
ser orientada nesse sentido, na medida de suas capacidades”;
• “os programas de estudos devem ser adaptados às necessidades das crianças e não o contrário, sendo que as que apresentarem necessidades educativas especiais devem receber apoio
adicional no programa regular de estudos, ao invés de seguir um programa de estudos
diferente”;
• “os administradores locais e os diretores de estabelecimentos escolares devem ser convidados a criar procedimentos mais flexíveis de gestão, a remanejar os recursos pedagógicos,
diversificar as opções educativas, estabelecer relações com pais e a comunidade”;
• “o corpo docente, e não cada professor, deverá partilhar a responsabilidade do ensino ministrado a crianças com necessidades especiais”;
• “as escolas comuns, com essa orientação integradora, representam o meio mais eficaz de
combater atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade integradora e dar educação para todos; além disso, proporcionam uma educação efetiva à maioria das crianças e melhoram a eficiência e, certamente, a relação custo–benefício
de todo o sistema educativo”;
• “A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, em classes comuns, exige
que a escola regular se organize de forma a oferecer possibilidades objetivas de aprendizagem, a todos os alunos, especialmente àqueles portadores de deficiências”.
Esses dispositivos legais e político-filosóficos possibilitam estabelecer o horizonte das políticas educacionais, de modo que se assegure a igualdade de oportunidades e a valorização da
diversidade no processo educativo. Nesse sentido, tais dispositivos devem converter-se em um
compromisso ético-político de todos, nas diferentes esferas de poder, e em responsabilidades
bem definidas para sua operacionalização na realidade escolar.
2 . A política educacional
Percorrendo os períodos da história universal, desde os mais remotos tempos, evidenciamse teorias e práticas sociais segregadoras, inclusive quanto ao acesso ao saber. Poucos podiam
participar dos espaços sociais nos quais se transmitiam e se criavam conhecimentos. A pedagogia
da exclusão tem origens remotas, condizentes com o modo como estão sendo construídas as
condições de existência da humanidade em determinado momento histórico.
Os indivíduos com deficiências, vistos como “doentes” e incapazes, sempre estiveram em
situação de maior desvantagem, ocupando, no imaginário coletivo, a posição de alvos da caridade popular e da assistência social, e não de sujeitos de direitos sociais, entre os quais se inclui o
direito à educação. Ainda hoje, constata-se a dificuldade de aceitação do diferente no seio familiar e social, principalmente do portador de deficiências múltiplas e graves, que na escolarização
apresenta dificuldades acentuadas de aprendizagem.
Além desse grupo, determinados segmentos da comunidade permanecem igualmente discriminados e à margem do sistema educacional. É o caso dos superdotados, portadores de altas ha-
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bilidades, “brilhantes” e talentosos que, devido a necessidades e motivações específicas – incluindo a não aceitação da rigidez curricular e de aspectos do cotidiano escolar – são tidos por muitos
como trabalhosos e indisciplinados, deixando de receber os serviços especiais de que necessitam,
como por exemplo o enriquecimento e aprofundamento curricular. Assim, esses alunos muitas
vezes abandonam o sistema educacional, inclusive por dificuldades de relacionamento.
Outro grupo que é comumente excluído do sistema educacional é composto por alunos que
apresentam dificuldades de adaptação escolar por manifestações condutuais peculiares de síndromes e de quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento, dificuldades acentuadas de aprendizagem e prejuízo no relacionamento social.
Certamente, cada aluno vai requerer diferentes estratégias pedagógicas, que lhes possibilitem
o acesso à herança cultural, ao conhecimento socialmente construído e à vida produtiva, condições essenciais para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania. Entretanto, devemos
conceber essas estratégias não como medidas compensatórias e pontuais, e sim como parte de
um projeto educativo e social de caráter emancipatório e global.
A construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental importância para o
desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático. Entende-se por inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve
estar orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças
individuais, de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões da vida.
Como parte integrante desse processo e contribuição essencial para a determinação de seus
rumos, encontra-se a inclusão educacional.
Um longo caminho foi percorrido entre a exclusão e a inclusão escolar e social. Até recentemente, a teoria e a prática dominantes relativas ao atendimento às necessidades educacionais
especiais de crianças, jovens e adultos, definiam a organização de escolas e de classes especiais,
separando essa população dos demais alunos. Nem sempre, mas em muitos casos, a escola especial desenvolvia-se em regime residencial e, conseqüentemente, a criança, o adolescente e o
jovem eram afastados da família e da sociedade. Esse procedimento conduzia, invariavelmente, a
um aprofundamento maior do preconceito.
Essa tendência, que já foi senso comum no passado, reforçava não só a segregação de indivíduos, mas também os preconceitos sobre as pessoas que fugiam do padrão de “normalidade”,
agravando-se pela irresponsabilidade dos sistemas de ensino para com essa parcela da população,
assim como pelas omissões e/ou insuficiência de informações acerca desse alunado nos cursos de
formação de professores. Na tentativa de eliminar os preconceitos e de integrar os alunos portadores de deficiências nas escolas comuns do ensino regular, surgiu o movimento de integração
escolar.
Esse movimento caracterizou-se, de início, pela utilização das classes especiais (integração
parcial) na “preparação” do aluno para a “integração total” na classe comum. Ocorria, com freqüência, o encaminhamento indevido de alunos para as classes especiais e, conseqüentemente, a
rotulação a que eram submetidos.
O aluno, nesse processo, tinha que se adequar à escola, que se mantinha inalterada. A integração total na classe comum só era permitida para aqueles alunos que conseguissem acompanhar o
currículo ali desenvolvido. Tal processo, no entanto, impedia que a maioria das crianças, jovens
e adultos com necessidades especiais alcançassem os níveis mais elevados de ensino. Eles engrossavam, dessa forma, a lista dos excluídos do sistema educacional.
Na era atual, batizada como a era dos direitos, pensa-se diferentemente acerca das necessidades educacionais de alunos. A ruptura com a ideologia da exclusão proporcionou a implantação
da política de inclusão, que vem sendo debatida e exercitada em vários países, entre eles o Brasil.
Hoje, a legislação brasileira posiciona-se pelo atendimento dos alunos com necessidades educa-

MARCOS LEGAIS

cionais especiais preferencialmente em classes comuns das escolas, em todos os níveis, etapas e
modalidades de educação e ensino.
A educação tem hoje, portanto, um grande desafio: garantir o acesso aos conteúdos básicos
que a escolarização deve proporcionar a todos os indivíduos – inclusive àqueles com necessidades
educacionais especiais, particularmente alunos que apresentam altas habilidades, precocidade,
superdotação; condutas típicas de síndromes/quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos; portadores de deficiências, ou seja, alunos que apresentam significativas diferenças físicas,
sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores genéticos, inatos ou ambientais, de caráter temporário ou permanente e que, em interação dinâmica com fatores socioambientais, resultam em
necessidades muito diferenciadas da maioria das pessoas.
Ao longo dessa trajetória, verificou-se a necessidade de se reestruturar os sistemas de ensino,
que devem organizar-se para dar respostas às necessidades educacionais de todos os alunos. O caminho foi longo, mas aos poucos está surgindo uma nova mentalidade, cujos resultados deverão
ser alcançados pelo esforço de todos, no reconhecimento dos direitos dos cidadãos. O principal
direito refere-se à preservação da dignidade e à busca da identidade como cidadãos. Esse direito
pode ser alcançado por meio da implementação da política nacional de educação especial. Existe
uma dívida social a ser resgatada.
Vem a propósito a tese defendida no estudo e Parecer da Câmara de Educação Básica
(CEB/CNE) sobre a função reparadora na Educação de Jovens e Adultos (EJA) que, do seu
relator Prof. Carlos Roberto Jamil Cury, mereceu um capítulo especial. Sem dúvida alguma, um
grande número de alunos com necessidades educacionais especiais poderá recuperar o tempo
perdido por meio dos cursos dessa modalidade:
“Desse modo, a função reparadora da EJA, no limite, significa não só a entrada no circuito
do direito civil pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade,
mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todos e qualquer ser humano.
Desta negação, evidente na história brasileira, resulta uma perda: o acesso a um bem real, social
e simbolicamente importante. Logo, não se deve confundir a noção de reparação com a de suprimento”.
Falando da Função Equalizadora, o mesmo Parecer especifica:
“A igualdade e a desigualdade continuam a ter relação imediata ou mediata com o trabalho.
Mas seja para o trabalho, seja para a multiformidade de inserções sócio – político – culturais ,
aqueles que se virem privados do saber básico, dos conhecimentos aplicados e das atualizações
requeridas, podem se ver excluídos das antigas e novas oportunidades do mercado de trabalho e
vulneráveis a novas formas de desigualdades. Se as múltiplas modalidades de trabalho informal,
o subemprego, o desemprego estrutural, as mudanças no processo de produção e o aumento do
setor de serviços geram uma grande instabilidade e insegurança para todos os que estão na vida
ativa e quanto mais para os que se vêem desprovidos de bens tão básicos, como a escrita e a
leitura.” (Parecer nº 11/2000-CEB/CNE.).
Certamente, essas funções descritas e definidas no Parecer que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos podem, sem prejuízo, qualificar as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, principalmente porque muitos
alunos que apresentam necessidades educacionais especiais também se incluem nessa modalidade
de educação.
3. Princípios
Matéria tão complexa como a do direito à educação das pessoas que apresentam necessidades
educacionais especiais requer fundamentação nos seguintes princípios:
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• a preservação da dignidade humana;
• a busca da identidade; e
• o exercício da cidadania.
Se historicamente são conhecidas as práticas que levaram, inclusive, à extinção e à exclusão
social de seres humanos considerados não produtivos, é urgente que tais práticas sejam definitivamente banidas da sociedade humana. E bani-las não significa apenas não praticá-las. Exige
a adoção de práticas fundamentadas nos princípios da dignidade e dos direitos humanos. Nada
terá sido feito se, no exercício da educação e da formação da personalidade humana, o esforço
permanecer vinculado a uma atitude de comiseração, como se os alunos com necessidades educacionais especiais fossem dignos de piedade.
A dignidade humana não permite que se faça esse tipo de discriminação. Ao contrário, exige
que os direitos de igualdade de oportunidades sejam respeitados. O respeito à dignidade da qual
está revestido todo ser humano impõe-se, portanto, como base e valor fundamental de todo
estudo e ações práticas direcionadas ao atendimento dos alunos que apresentam necessidades
especiais, independentemente da forma em que tal necessidade se manifesta.
A vida humana ganha uma riqueza se é construída e experimentada tomando como referência
o princípio da dignidade. Segundo esse princípio, toda e qualquer pessoa é digna e merecedora
do respeito de seus semelhantes e tem o direito a boas condições de vida e à oportunidade de
realizar seus projetos.
Juntamente com o valor fundamental da dignidade, impõe-se o da busca da identidade. Trata-se de um caminho nunca suficientemente acabado. Todo cidadão deve, primeiro, tentar encontrar uma identidade inconfundivelmente sua. Para simbolizar a sociedade humana, podemos
utilizar a forma de um prisma, em que cada face representa uma parte da realidade. Assim, é
possível que, para encontrar sua identidade específica, cada cidadão precise encontrar-se como
pessoa, familiarizar-se consigo mesmo, até que, finalmente, tenha uma identidade, um rosto
humanamente respeitado.
Essa reflexão favorece o encontro das possibilidades, das capacidades de que cada um é dotado, facilitando a verdadeira inclusão. A interdependência de cada face desse prisma possibilitará a
abertura do indivíduo para com o outro, decorrente da aceitação da condição humana. Aproximando-se, assim, as duas realidades – a sua e a do outro – visualiza-se a possibilidade de interação
e extensão de si mesmo.
Em nossa sociedade, ainda há momentos de séria rejeição ao outro, ao diferente, impedindo-o de sentir-se, de perceber-se e de respeitar-se como pessoa. A educação, ao adotar a diretriz
inclusiva no exercício de seu papel socializador e pedagógico, busca estabelecer relações pessoais
e sociais de solidariedade, sem máscaras, refletindo um dos tópicos mais importantes para a humanidade, uma das maiores conquistas de dimensionamento “ad intra” e “ad extra” do ser e da
abertura para o mundo e para o outro. Essa abertura, solidária e sem preconceitos, poderá fazer
com que todos percebam-se como dignos e iguais na vida social.
A democracia, nos termos em que é definida pelo Artigo I da Constituição Federal, estabelece as bases para viabilizar a igualdade de oportunidades, e também um modo de sociabilidade
que permite a expressão das diferenças, a expressão de conflitos, em uma palavra, a pluralidade.
Portanto, no desdobramento do que se chama de conjunto central de valores, devem valer a liberdade, a tolerância, a sabedoria de conviver com o diferente, tanto do ponto de vista de valores
quanto de costumes, crenças religiosas, expressões artísticas, capacidades e limitações.
A atitude de preconceito está na direção oposta do que se requer para a existência de uma
sociedade democrática e plural. As relações entre os indivíduos devem estar sustentadas por
atitudes de respeito mútuo. O respeito traduz-se pela valorização de cada indivíduo em sua singularidade, nas características que o constituem. O respeito ganha um significado mais amplo
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quando se realiza como respeito mútuo: ao dever de respeitar o outro, articula-se o direito de ser
respeitado. O respeito mútuo tem sua significação ampliada no conceito de solidariedade.
A consciência do direito de constituir uma identidade própria e do reconhecimento da
identidade do outro traduz-se no direito à igualdade e no respeito às diferenças, assegurando
oportunidades diferenciadas (eqüidade), tantas quantas forem necessárias, com vistas à busca da
igualdade. O princípio da eqüidade reconhece a diferença e a necessidade de haver condições
diferenciadas para o processo educacional.
Como exemplo dessa afirmativa, pode-se registrar o direito à igualdade de oportunidades de
acesso ao currículo escolar. Se cada criança ou jovem brasileiro com necessidades educacionais especiais tiver acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como
necessários para o exercício da cidadania, estaremos dando um passo decisivo para a constituição
de uma sociedade mais justa e solidária.
A forma pela qual cada aluno terá acesso ao currículo distingue-se pela singularidade. O cego,
por exemplo, por meio do sistema Braille; o surdo, por meio da língua de sinais e da língua portuguesa; o paralisado cerebral, por meio da informática, entre outras técnicas.
O convívio escolar permite a efetivação das relações de respeito, identidade e dignidade. Assim, é sensato pensar que as regras que organizam a convivência social de forma justa, respeitosa,
solidária têm grandes chances de aí serem seguidas.
A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores simbólicos importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos, mas encontra
ainda sérias resistências. Estas se manifestam, principalmente, contra a idéia de que todos devem
ter acesso garantido à escola comum. A dignidade, os direitos individuais e coletivos garantidos
pela Constituição Federal impõem às autoridades e à sociedade brasileira a obrigatoriedade de
efetivar essa política, como um direito público subjetivo, para o qual os recursos humanos e materiais devem ser canalizados, atingindo, necessariamente, toda a educação básica.
O propósito exige ações práticas e viáveis, que tenham como fundamento uma política específica, em âmbito nacional, orientada para a inclusão dos serviços de educação especial na educação
regular. Operacionalizar a inclusão escolar – de modo que todos os alunos, independentemente de
classe, raça, gênero, sexo, características individuais ou necessidades educacionais especiais, possam
aprender juntos em uma escola de qualidade – é o grande desafio a ser enfrentado, numa clara demonstração de respeito à diferença e compromisso com a promoção dos direitos humanos.
4. Construindo a inclusão na área educacional
Por educação especial, modalidade de educação escolar – conforme especificado na LDBEN
e no recente Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, Artigo 24, § 1º – entende-se
um processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de
recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo
a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos
que apresentam necessidades educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e modalidades da
educação (Mazzotta, 1998).
Este Parecer adota as seguintes acepções para os termos assinalados:
a) Apoiar: “prestar auxílio ao professor e ao aluno no processo de ensino e aprendizagem, tanto nas classes comuns quanto em salas de
recursos”; complementar: “completar o currículo para viabilizar o acesso à base nacional comum”; suplementar: “ampliar, aprofundar ou
enriquecer a base nacional comum”. Essas formas de atuação visam assegurar resposta educativa de qualidade às necessidades educacionais
especiais dos alunos nos serviços educacionais comuns.
b) Substituir: “colocar em lugar de”. Compreende o atendimento educacional especializado realizado em classes especiais, escolas especiais,
classes hospitalares e atendimento domiciliar.
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A educação especial, portanto, insere-se nos diferentes níveis da educação escolar: Educação
Básica – abrangendo educação infantil, educação fundamental e ensino médio – e Educação
Superior, bem como na interação com as demais modalidades da educação escolar, como a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação indígena.
A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede
regular de ensino não consiste apenas na permanência física desses alunos junto aos demais educandos, mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o
potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades.
O respeito e a valorização da diversidade dos alunos exigem que a escola defina sua responsabilidade no estabelecimento de relações que possibilitem a criação de espaços inclusivos, bem
como procure superar a produção, pela própria escola, de necessidades especiais.
A proposição dessas políticas deve centrar seu foco de discussão na função social da escola. É
no projeto pedagógico que a escola se posiciona em relação a seu compromisso com uma educação de qualidade para todos os seus alunos. Assim, a escola deve assumir o papel de propiciar
ações que favoreçam determinados tipos de interações sociais, definindo, em seu currículo, uma
opção por práticas heterogêneas e inclusivas. De conformidade com o Artigo 13 da LDBEN, em
seus incisos I e II, ressalta-se o necessário protagonismo dos professores no processo de construção coletiva do projeto pedagógico.
Dessa forma, não é o aluno que se amolda ou se adapta à escola, mas é ela que, consciente de
sua função, coloca-se à disposição do aluno, tornando-se um espaço inclusivo. Nesse contexto,
a educação especial é concebida para possibilitar que o aluno com necessidades educacionais
especiais atinja os objetivos da educação geral.
O planejamento e a melhoria consistentes e contínuos da estrutura e funcionamento dos
sistemas de ensino, com vistas a uma qualificação crescente do processo pedagógico para a educação na diversidade, implicam ações de diferente natureza:
4.1 - No âmbito político
Os sistemas escolares deverão assegurar a matrícula de todo e qualquer aluno, organizando-se
para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns.
Isto requer ações em todas as instâncias, concernentes à garantia de vagas no ensino regular para
a diversidade dos alunos, independentemente das necessidades especiais que apresentem; a elaboração de projetos pedagógicos que se orientem pela política de inclusão e pelo compromisso
com a educação escolar desses alunos; o provimento, nos sistemas locais de ensino, dos necessários recursos pedagógicos especiais, para apoio aos programas educativos e ações destinadas à
capacitação de recursos humanos para atender às demandas desses alunos.
Essa política inclusiva exige intensificação quantitativa e qualitativa na formação de recursos
humanos e garantia de recursos financeiros e serviços de apoio pedagógico públicos e privados
especializados para assegurar o desenvolvimento educacional dos alunos.
Considerando as especificidades regionais e culturais que caracterizam o complexo contexto
educacional brasileiro, bem como o conjunto de necessidades educacionais especiais presentes
em cada unidade escolar, há que se enfatizar a necessidade de que decisões sejam tomadas local
e/ou regionalmente, tendo por parâmetros as leis e diretrizes pertinentes à educação brasileira,
além da legislação específica da área.
É importante que a descentralização do poder, manifestada na política de colaboração entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios seja efetivamente exercitada no País, tanto no que se refere
ao debate de idéias, como ao processo de tomada de decisões acerca de como devem se estruturar os
sistemas educacionais e de quais procedimentos de controle social serão desenvolvidos.
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Tornar realidade a educação inclusiva, por sua vez, não se efetuará por decreto, sem que se avaliem as reais condições que possibilitem a inclusão planejada, gradativa e contínua de alunos com
necessidades educacionais especiais nos sistemas de ensino. Deve ser gradativa, por ser necessário
que tanto a educação especial como o ensino regular possam ir se adequando à nova realidade educacional, construindo políticas, práticas institucionais e pedagógicas que garantam o incremento da
qualidade do ensino, que envolve alunos com ou sem necessidades educacionais especiais.
Para que se avance nessa direção, é essencial que os sistemas de ensino busquem conhecer
a demanda real de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, mediante a
criação de sistemas de informação – que, além do conhecimento da demanda, possibilitem a
identificação, análise, divulgação e intercâmbio de experiências educacionais inclusivas – e o
estabelecimento de interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo Censo Escolar
e pelo Censo Demográfico, para atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do processo
formativo desses alunos.
4.2 - No âmbito técnico-científico
A formação dos professores para o ensino na diversidade, bem como para o desenvolvimento
de trabalho de equipe são essenciais para a efetivação da inclusão.
Tal tema, no entanto, por ser da competência da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação (CES/CNE), foi encaminhado para a comissão bicameral encarregada de
elaborar as diretrizes para a formação de professores.
Cabe enfatizar que o inciso III do artigo 59 da LDBEN refere-se a dois perfis de professores
para atuar com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais: o professor da classe
comum capacitado e o professor especializado em educação especial.
São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, aqueles que comprovem que, em sua formação, de
nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos ou disciplinas sobre educação especial e
desenvolvidas competências para:
I – perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos;
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento;
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo;
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial.
São considerados professores especializados em educação especial aqueles que desenvolveram
competências para identificar as necessidades educacionais especiais, definir e implementar respostas educativas a essas necessidades, apoiar o professor da classe comum, atuar nos processos
de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, desenvolvendo estratégias de flexibilização,
adaptação curricular e práticas pedagógicas alternativas, entre outras, e que possam comprovar:
a) formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou para os
anos iniciais do ensino fundamental; e
b) complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial,
posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do
ensino fundamental e no ensino médio.
A fundamentação legal e conceitual que preside à formação: a) do professor dos professores; b) do professor generalista, (com orientação
explícita para o atendimento, em classe comum, de discentes com necessidades especiais); c) do professor para educação especial (para o
atendimento às diferentes necessidades educacionais especiais) é estudo próprio da Educação Superior. Portanto, essa matéria está sendo
tratada por Comissão Bicameral do Conselho Nacional de Educação, encarregada das Diretrizes Nacionais para Formação de Professores.
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Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades
de formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cabe a todos, principalmente aos setores de pesquisa, às Universidades, o desenvolvimento
de estudos na busca dos melhores recursos para auxiliar/ampliar a capacidade das pessoas com
necessidades educacionais especiais de se comunicar, de se locomover e de participar de maneira
cada vez mais autônoma do meio educacional, da vida produtiva e da vida social, exercendo
assim, de maneira plena, a sua cidadania. Estudos e pesquisas sobre inovações na prática pedagógica e desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias ao processo educativo, por exemplo,
são de grande relevância para o avanço das práticas inclusivas, assim como atividades de extensão
junto às comunidades escolares.
4.3 - No âmbito pedagógico
Todos os alunos, em determinado momento de sua vida escolar, podem apresentar necessidades educacionais, e seus professores, em geral, conhecem diferentes estratégias para dar respostas
a elas. No entanto, existem necessidades educacionais que requerem, da escola, uma série de
recursos e apoios de caráter mais especializado, que proporcionem ao aluno meios para acesso ao
currículo. Essas são as chamadas necessidades educacionais especiais.
Como se vê, trata-se de um conceito amplo: em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar,
no aluno, a origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e
apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar; por fim, em vez de
pressupor que o aluno deva ajustar-se a padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a
escola o desafio de ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos.
Um projeto pedagógico que inclua os educandos com necessidades educacionais especiais
deverá seguir as mesmas diretrizes já traçadas pelo Conselho Nacional de Educação para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação profissional de nível técnico,
a educação de jovens e adultos e a educação escolar indígena. Entretanto, esse projeto deverá
atender ao princípio da flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado às condições
dos discentes, respeitando seu caminhar próprio e favorecendo seu progresso escolar.
No decorrer do processo educativo, deverá ser realizada uma avaliação pedagógica dos alunos
que apresentem necessidades educacionais especiais, objetivando identificar barreiras que estejam impedindo ou dificultando o processo educativo em suas múltiplas dimensões.
Essa avaliação deverá levar em consideração todas as variáveis: as que incidem na aprendizagem: as de cunho individual; as que incidem no ensino, como as condições da escola e da prática
docente; as que inspiram diretrizes gerais da educação, bem como as relações que se estabelecem
entre todas elas.
Sob esse enfoque, ao contrário do modelo clínico, tradicional e classificatório, a ênfase deverá recair no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, bem como na melhoria da instituição
escolar, onde a avaliação é entendida como processo permanente de análise das variáveis que
interferem no processo de ensino e aprendizagem, para identificar potencialidades e necessidades
educacionais dos alunos e as condições da escola para responder a essas necessidades. Para sua
realização, deverá ser formada, no âmbito da própria escola, uma equipe de avaliação que conte
com a participação de todos os profissionais que acompanhem o aluno.
Abordagem médica e psicológica, que se detinha no que pretensamente “faltava” aos educandos. Implicava um diagnóstico clínico, para
avaliar as características e dificuldades manifestadas pelos alunos, objetivando constatar se deviam, ou não, ser encaminhados às classes
especiais ou escolas especiais ou ainda às classes comuns do ensino regular.
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Nesse caso, quando os recursos existentes na própria escola mostrarem-se insuficientes para
melhor compreender as necessidades educacionais dos alunos e identificar os apoios indispensáveis, a escola poderá recorrer a uma equipe multiprofissional. A composição dessa equipe pode
abranger profissionais de uma determinada instituição ou profissionais de instituições diferentes.
Cabe aos gestores educacionais buscar essa equipe multiprofissional em outra escola do sistema
educacional ou na comunidade, o que se pode concretizar por meio de parcerias e convênios
entre a Secretaria de Educação e outros órgãos, governamentais ou não.
A partir dessa avaliação e das observações feitas pela equipe escolar, legitima-se a criação dos
serviços de apoio pedagógico especializado para atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, ocasião em que o “especial” da educação se manifesta.
Para aqueles alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou dificuldades
de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandem ajuda e apoio intenso
e contínuo e cujas necessidades especiais não puderem ser atendidas em classes comuns, os sistemas de ensino poderão organizar, extraordinariamente, classes especiais, nas quais será realizado
o atendimento em caráter transitório.
Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos,
bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não tenha conseguido
prover, podem ser atendidos, em caráter extraordinário, em escolas especiais, públicas ou privadas, atendimento esse complementado, sempre que necessário e de maneira articulada, por
serviços das áreas de Saúde, Trabalho e Assistência Social.
É nesse contexto de idéias que a escola deve identificar a melhor forma de atender às necessidades educacionais de seus alunos, em seu processo de aprender. Assim, cabe a cada unidade
escolar diagnosticar sua realidade educacional e implementar as alternativas de serviços e a sistemática de funcionamento de tais serviços, preferencialmente no âmbito da própria escola,
para favorecer o sucesso escolar de todos os seus alunos. Nesse processo, há que se considerar
as alternativas já existentes e utilizadas pela comunidade escolar, que se têm mostrado eficazes,
tais como salas de recursos, salas de apoio pedagógico, serviços de itinerância em suas diferentes
possibilidades de realização (itinerância intra e interescolar), como também investir na criação
de novas alternativas, sempre fundamentadas no conjunto de necessidades educacionais especiais
encontradas no contexto da unidade escolar, como por exemplo a modalidade de apoio alocado
na classe comum, sob a forma de professores e/ou profissionais especializados, com os recursos
e materiais adequados.
Da mesma forma, há que se estabelecer um relacionamento profissional com os serviços
especializados disponíveis na comunidade, tais como aqueles oferecidos pelas escolas especiais,
centros ou núcleos educacionais especializados, instituições públicas e privadas de atuação na
área da educação especial. Importante, também, é a integração dos serviços educacionais com os
das áreas de Saúde, Trabalho e Assistência Social, garantindo a totalidade do processo formativo
e o atendimento adequado ao desenvolvimento integral do cidadão.
4.4 - No âmbito administrativo
Para responder aos desafios que se apresentam, é necessário que os sistemas de ensino constituam e façam funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da
educação inclusiva.
É imprescindível planejar a existência de um canal oficial e formal de comunicação, de estudo,
de tomada de decisões e de coordenação dos processos referentes às mudanças na estruturação
dos serviços, na gestão e na prática pedagógica para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.
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Para o êxito das mudanças propostas, é importante que os gestores educacionais e escolares assegurem a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante
a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliário – e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas comunicações.
Para o atendimento dos padrões mínimos estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve ser
realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada a autorização de construção e funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infra-estrutura definidos.
Com relação ao processo educativo de alunos que apresentem condições de comunicação e
sinalização diferenciadas dos demais alunos, deve ser garantida a acessibilidade aos conteúdos
curriculares mediante a utilização do sistema Braille, da língua de sinais e de demais linguagens e
códigos aplicáveis, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa, facultando-se aos surdos
e a suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada. Para assegurar a
acessibilidade, os sistemas de ensino devem prover as escolas dos recursos humanos e materiais
necessários.
Além disso, deve ser afirmado e ampliado o compromisso político com a educação inclusiva
– por meio de estratégias de comunicação e de atividades comunitárias, entre outras – para, desse
modo:
a) fomentar atitudes pró-ativas das famílias, alunos, professores e da comunidade escolar em
geral;
b) superar os obstáculos da ignorância, do medo e do preconceito;
c) divulgar os serviços e recursos educacionais existentes;
d) difundir experiências bem sucedidas de educação inclusiva;
e) estimular o trabalho voluntário no apoio à inclusão escolar.
É também importante que a esse processo se sucedam ações de amplo alcance, tais como
a reorganização administrativa, técnica e financeira dos sistemas educacionais e a melhoria das
condições de trabalho docente.
O quadro a seguir ilustra como se deve entender e ofertar os serviços de educação especial,
como parte integrante do sistema educacional brasileiro, em todos os níveis de educação e ensino:

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO
ENSINO
ENSINO
EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Sistema Educacional

SUPERIOR
MÉDIO
FUNDAMENTAL
INFANTIL

2 - OPERACIONALIZAÇÃO PELOS SISTEMAS DE ENSINO
Para eliminar a cultura de exclusão escolar e efetivar os propósitos e as ações referentes à

MARCOS LEGAIS

educação de alunos com necessidades educacionais especiais, torna-se necessário utilizar uma
linguagem consensual, que, com base nos novos paradigmas, passa a utilizar os conceitos na
seguinte acepção:
1. Educação Especial: Modalidade da educação escolar; processo educacional definido em
uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos,
substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais
especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica.
2. Educandos que apresentam necessidades educacionais especiais são aqueles que, durante o
processo educacional, demonstram:
2.1. dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que
dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:
2.1.1. aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
2.1.2. aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências.
2.2. dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando
adaptações de acesso ao currículo, com utilização de linguagens e códigos aplicáveis;
2.3. altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes e que, por terem condições
de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe
comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive
para concluir, em menor tempo, a série ou etapa escolar.
3. Inclusão: Representando um avanço em relação ao movimento de integração escolar, que
pressupunha o ajustamento da pessoa com deficiência para sua participação no processo educativo desenvolvido nas escolas comuns, a inclusão postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, uma mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer com que a escola se
torne inclusiva, um espaço democrático e competente para trabalhar com todos os educandos,
sem distinção de raça, classe, gênero ou características pessoais, baseando-se no princípio de que
a diversidade deve não só ser aceita como desejada.
Os desafios propostos visam a uma perspectiva relacional entre a modalidade da educação especial e as etapas da educação básica, garantindo o real papel da educação como processo
educativo do aluno e apontando para o novo “fazer pedagógico”.
Tal compreensão permite entender a educação especial numa perspectiva de inserção social
ampla, historicamente diferenciada de todos os paradigmas até então exercitados como modelos
formativos, técnicos e limitados de simples atendimento. Trata-se, portanto, de uma educação
escolar que, em suas especificidades e em todos os momentos, deve estar voltada para a prática da
cidadania, em uma instituição escolar dinâmica, que valorize e respeite as diferenças dos alunos.
O aluno é sujeito em seu processo de conhecer, aprender, reconhecer e construir a sua própria
cultura.
O conceito de escola inclusiva implica uma nova postura da escola comum, que propõe no projeto pedagógico – no currículo, na metodologia de ensino, na avaliação e na atitude dos educadores – ações que favoreçam a interação social e sua opção por práticas heterogêneas.
A escola capacita seus professores, prepara-se, organiza-se e adapta-se para oferecer educação de qualidade para todos, inclusive para
os educandos que apresentam necessidades especiais. Inclusão, portanto, não significa simplesmente matricular todos os educandos com
necessidades educacionais especiais na classe comum, ignorando suas necessidades específicas, mas significa dar ao professor e à escola o
suporte necessário a sua ação pedagógica.
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Ao fazer a leitura do significado e do sentido da educação especial, neste novo momento,
faz-se necessário resumir onde ela deve ocorrer, a quem se destina, como se realiza e como se
dá a escolarização do aluno, entre outros temas, balizando o seu próprio movimento como uma
modalidade de educação escolar.
Todo esse exercício de realizar uma nova leitura sobre a educação do cidadão que apresenta
necessidades educacionais especiais visa subsidiar e implementar a LDBEN, baseado tanto no
pressuposto constitucional – que determina “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” – como nas interfaces necessárias e básicas propostas no Capítulo V da própria LDBEN,
com a totalidade dos seus dispositivos preconizados. Para compreender tais propósitos, torna-se
necessário retomar as indagações já mencionadas:
1. O “locus” dos serviços de educação especial
A educação especial deve ocorrer em todas as instituições escolares que ofereçam os níveis,
etapas e modalidades da educação escolar previstos na LDBEN, de modo a propiciar o pleno
desenvolvimento das potencialidades sensoriais, afetivas e intelectuais do aluno, mediante um
projeto pedagógico que contemple, além das orientações comuns – cumprimento dos 200 dias
letivos, horas aula, meios para recuperação e atendimento do aluno, avaliação e certificação,
articulação com as famílias e a comunidade – um conjunto de outros elementos que permitam
definir objetivos, conteúdos e procedimentos relativos à própria dinâmica escolar.
Assim sendo, a educação especial deve ocorrer nas escolas públicas e privadas da rede regular
de ensino, com base nos princípios da escola inclusiva. Essas escolas, portanto, além do acesso à
matrícula, devem assegurar as condições para o sucesso escolar de todos os alunos.
Extraordinariamente, os serviços de educação especial podem ser oferecidos em classes especiais, escolas especiais, classes hospitalares e em ambiente domiciliar.
Os sistemas públicos de ensino poderão estabelecer convênios ou parcerias com escolas ou
serviços públicos ou privados, de modo a garantir o atendimento às necessidades educacionais
especiais de seus alunos, responsabilizando-se pela identificação, análise, avaliação da qualidade
e da idoneidade, bem como pelo credenciamento das instituições que venham a realizar esse
atendimento, observados os princípios da educação inclusiva.
Para a definição das ações pedagógicas, a escola deve prever e prover, em suas prioridades, os
recursos humanos e materiais necessários à educação na diversidade.
É nesse contexto que a escola deve assegurar uma resposta educativa adequada às necessidades educacionais de todos os seus alunos, em seu processo de aprender, buscando implantar os
serviços de apoio pedagógico especializado necessários, oferecidos preferencialmente no âmbito
da própria escola.
É importante salientar o que se entende por serviço de apoio pedagógico especializado: são os
serviços educacionais diversificados oferecidos pela escola comum para responder às necessidades
educacionais especiais do educando. Tais serviços podem ser desenvolvidos:
a) nas classes comuns, mediante atuação de professor da educação especial, de professores
intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis e de outros profissionais; itinerância intra e interinstitucional e outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação;
b) em salas de recursos, nas quais o professor da educação especial realiza a complementação e/ou suplementação curricular, utilizando equipamentos e materiais específicos.
Caracterizam-se como serviços especializados aqueles realizados por meio de parceria entre as
áreas de educação, saúde, assistência social e trabalho.
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2. Alunos atendidos pela educação especial
O Artigo 2º. da LDBEN, que trata dos princípios e fins da educação brasileira, garante: “A
educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
Consoante esse postulado, o projeto pedagógico da escola viabiliza-se por meio de uma prática pedagógica que tenha como princípio norteador a promoção do desenvolvimento da aprendizagem de todos os educandos, inclusive daqueles que apresentem necessidades educacionais
especiais.
Tradicionalmente, a educação especial tem sido concebida como destinada apenas ao atendimento de alunos que apresentam deficiências (mental, visual, auditiva, física/motora e múltiplas); condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, bem
como de alunos que apresentam altas habilidades/superdotação.
Hoje, com a adoção do conceito de necessidades educacionais especiais, afirma-se o compromisso com uma nova abordagem, que tem como horizonte a Inclusão.
Dentro dessa visão, a ação da educação especial amplia-se, passando a abranger não apenas as
dificuldades de aprendizagem relacionadas a condições, disfunções, limitações e deficiências, mas
também aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica, considerando que, por dificuldades cognitivas, psicomotoras e de comportamento, alunos são freqüentemente negligenciados
ou mesmo excluídos dos apoios escolares.
O quadro das dificuldades de aprendizagem absorve uma diversidade de necessidades educacionais, destacadamente aquelas associadas a: dificuldades específicas de aprendizagem, como
a dislexia e disfunções correlatas; problemas de atenção, perceptivos, emocionais, de memória,
cognitivos, psicolíngüísticos, psicomotores, motores, de comportamento; e ainda a fatores ecológicos e socioeconômicos, como as privações de caráter sociocultural e nutricional.
Assim, entende-se que todo e qualquer aluno pode apresentar, ao longo de sua aprendizagem, alguma necessidade educacional especial, temporária ou permanente, vinculada ou não aos
grupos já mencionados, agora reorganizados em consonância com essa nova abordagem:
1. Educandos que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares,
compreendidas em dois grupos:
1.1. aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
1.2. aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;
2. Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, particularmente alunos que apresentam surdez, cegueira, surdo-cegueira ou distúrbios acentuados de linguagem, para os quais devem ser adotadas formas diferenciadas de ensino e adaptações de acesso
ao currículo, com utilização de linguagens e códigos aplicáveis, assegurando-se os recursos humanos e materiais necessários;
2.1. Em face das condições específicas associadas à surdez, é importante que os sistemas de
ensino se organizem de forma que haja escolas em condições de oferecer aos alunos surdos o
ensino em língua brasileira de sinais e em língua portuguesa e, aos surdos-cegos, o ensino em
língua de sinais digital, tadoma e outras técnicas, bem como escolas com propostas de ensino e
aprendizagem diferentes, facultando-se a esses alunos e a suas famílias a opção pela abordagem
pedagógica que julgarem adequada;
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2.2. Em face das condições específicas associadas à cegueira e à visão subnormal, os sistemas
de ensino devem prover aos alunos cegos o material didático, inclusive provas, e o livro didático
em Braille e, aos alunos com visão subnormal (baixa visão), os auxílios ópticos necessários, bem
como material didático, livro didático e provas em caracteres ampliados;
3. Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar
rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes e que, por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum,
em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para concluir, em menor tempo, a série ou etapa escolar.
Dessa forma, a educação especial – agora concebida como o conjunto de conhecimentos,
tecnologias, recursos humanos e materiais didáticos que devem atuar na relação pedagógica para
assegurar resposta educativa de qualidade às necessidades educacionais especiais – continuará
atendendo, com ênfase, os grupos citados inicialmente. Entretanto, em consonância com a nova
abordagem, deverá vincular suas ações cada vez mais à qualidade da relação pedagógica e não
apenas a um público-alvo delimitado, de modo que a atenção especial se faça presente para todos
os educandos que, em qualquer etapa ou modalidade da educação básica, dela necessitarem para
o seu sucesso escolar.
3. Implantação e implementação dos serviços de educação especial
Os princípios gerais da educação das pessoas com necessidades educacionais especiais foram
delineados pela LDBEN, tendo como eixo norteador a elaboração do projeto pedagógico da
escola, que incorpora essa modalidade de educação escolar em articulação com a família e a comunidade. Esse projeto, fruto da participação dos diferentes atores da comunidade escolar, deve
incorporar a atenção de qualidade à diversidade dos alunos, em suas necessidades educacionais
comuns e especiais, como um vetor da estrutura, funcionamento e prática pedagógica da escola.
Nesse sentido, deve ser garantida uma ampla discussão que contemple não só os elementos
enunciados anteriormente, mas também os pais, os professores e outros segmentos da comunidade escolar, explicitando uma competência institucional voltada à diversidade e às especificidades dessa comunidade, considerando que o aluno é o centro do processo pedagógico.
Além disso, recomenda-se às escolas e aos sistemas de ensino a constituição de parcerias com
instituições de ensino superior para a realização de pesquisas e estudos de caso relativos ao processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, visando ao
aperfeiçoamento desse processo educativo.
4. Organização do atendimento na rede regular de ensino
A escola regular de qualquer nível ou modalidade de ensino, ao viabilizar a inclusão de alunos
com necessidades especiais, deverá promover a organização de classes comuns e de serviços de
apoio pedagógico especializado. Extraordinariamente, poderá promover a organização de classes
especiais, para atendimento em caráter transitório.
4.1 – Na organização das classes comuns, faz-se necessário prever:
a) professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos;
b) distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano
escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar
para a diversidade;
c) flexibilizações e adaptações curriculares, que considerem o significado prático e instrumen-
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tal dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos
de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a freqüência
obrigatória;
d) serviços de apoio pedagógico especializado, realizado:
• na classe comum, mediante atuação de professor da educação especial, de professores intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis, como a língua de sinais e o sistema Braille, e de
outros profissionais, como psicólogos e fonoaudiólogos, por exemplo; itinerância intra e interinstitucional e outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação;
• em salas de recursos, nas quais o professor da educação especial realiza a complementação
e/ou suplementação curricular, utilizando equipamentos e materiais específicos.
e) avaliação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, inclusive para a identificação das
necessidades educacionais especiais e a eventual indicação dos apoios pedagógicos adequados;
f) temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais de
alunos com deficiência mental ou graves deficiências múltiplas, de forma que possam concluir em
tempo maior o currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos anos finais do
ensino fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de ensino, procurando-se
evitar grande defasagem idade/série;
g) condições para reflexão, ação e elaboração teórica da educação inclusiva, com protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades
surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino
superior e de pesquisa;
h) uma rede de apoio interinstitucional que envolva profissionais das áreas de Saúde, Assistência Social e Trabalho, sempre que necessário para o seu sucesso na aprendizagem, e que seja
disponibilizada por meio de convênios com organizações públicas ou privadas daquelas áreas;
i) sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de
aula; trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a participação da família
no processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade.
j) atividades que favoreçam o aprofundamento e o enriquecimento de aspetos curriculares aos
alunos que apresentam superdotação, de forma que sejam desenvolvidas suas potencialidades,
permitindo ao aluno superdotado concluir em menor tempo a educação básica, nos termos do
Artigo 24, V, “c”, da LDBEN.
Para atendimento educacional aos superdotados, é necessário:
a) organizar os procedimentos de avaliação pedagógica e psicológica de alunos com características de superdotação;
b) prever a possibilidade de matrícula do aluno em série compatível com seu desempenho
escolar, levando em conta, igualmente, sua maturidade socioemocional;
c) cumprir a legislação no que se refere:
• ao atendimento suplementar para aprofundar e/ou enriquecer o currículo;
• à aceleração/avanço, regulamentados pelos respectivos sistemas de ensino, permitindo,
inclusive, a conclusão da Educação Básica em menor tempo;
• ao registro do procedimento adotado em ata da escola e no dossiê do aluno;
d) incluir, no histórico escolar, as especificações cabíveis;
e) incluir o atendimento educacional ao superdotado nos projetos pedagógicos e regimentos
escolares, inclusive por meio de convênios com instituições de ensino superior e outros segmentos da comunidade.
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Recomenda-se às escolas de Educação Básica a constituição de parcerias com instituições de
ensino superior com vistas à identificação de alunos que apresentem altas habilidades/superdotação, para fins de apoio ao prosseguimento de estudos no ensino médio e ao desenvolvimento de
estudos na educação superior, inclusive mediante a oferta de bolsas de estudo, destinando-se tal
apoio prioritariamente àqueles alunos que pertençam aos estratos sociais de baixa renda.
4.2 - Os serviços de apoio pedagógico especializado ocorrem no espaço escolar e envolvem
professores com diferentes funções:
a) Classes comuns: serviço que se efetiva por meio do trabalho de equipe, abrangendo professores da classe comum e da educação especial, para o atendimento às necessidades educacionais
especiais dos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. Pode contar com a colaboração de outros profissionais, como psicólogos escolares, por exemplo.
b) Salas de recursos: serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado,
que suplementa (no caso dos superdotados) e complementa (para os demais alunos) o atendimento educacional realizado em classes comuns da rede regular de ensino. Esse serviço realiza-se
em escolas, em local dotado de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades
educacionais especiais dos alunos, podendo estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais
ainda não exista esse atendimento. Pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos,
para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais semelhantes, em horário diferente daquele em que freqüentam a classe comum.
c) Itinerância: serviço de orientação e supervisão pedagógica desenvolvida por professores especializados que fazem visitas periódicas às escolas para trabalhar com os alunos que apresentem necessidades
educacionais especiais e com seus respectivos professores de classe comum da rede regular de ensino.
d) Professores-intérpretes: são profissionais especializados para apoiar alunos surdos, surdoscegos e outros que apresentem sérios comprometimentos de comunicação e sinalização.
Todos os professores de educação especial e os que atuam em classes comuns deverão ter
formação para as respectivas funções, principalmente os que atuam em serviços de apoio pedagógico especializado.
A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns do ensino
regular, como meta das políticas de educação, exige interação constante entre professor da classe
comum e os dos serviços de apoio pedagógico especializado, sob pena de alguns educandos não
atingirem rendimento escolar satisfatório.
A interação torna-se absolutamente necessária quando se trata, por exemplo, da educação dos
surdos, considerando que lhes é facultado efetivar sua educação por meio da língua portuguesa
e da língua brasileira de sinais, depois de manifestada a opção dos pais e sua própria opinião.
Recomenda-se que o professor, para atuar com esses alunos em sala de aula da educação infantil
e dos anos iniciais do ensino fundamental, tenha complementação de estudos sobre o ensino de
línguas: língua portuguesa e língua brasileira de sinais. Recomenda-se também que o professor,
para atuar com alunos surdos em sala de recursos, principalmente a partir da 5ª série do ensino
fundamental, tenha, além do curso de Letras e Lingüística, complementação de estudos ou cursos de pós-graduação sobre o ensino de línguas: língua portuguesa e língua brasileira de sinais.
Os serviços de apoio pedagógico especializado, ou outras alternativas encontradas pela escola,
devem ser organizados e garantidos nos projetos pedagógicos e regimentos escolares, desde que
devidamente regulamentados pelos competentes Conselhos de Educação.
O atendimento educacional especializado pode ocorrer fora de espaço escolar, sendo, nesses
casos, certificada a freqüência do aluno mediante relatório do professor que o atende:
a) Classe hospitalar: serviço destinado a prover, mediante atendimento especializado, a educação escolar a alunos impossibilitados de freqüentar as aulas em razão de tratamento de saúde
que implique internação hospitalar ou atendimento ambulatorial.
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b) Ambiente domiciliar: serviço destinado a viabilizar, mediante atendimento especializado,
a educação escolar de alunos que estejam impossibilitados de freqüentar as aulas em razão de
tratamento de saúde que implique permanência prolongada em domicílio.
Os objetivos das classes hospitalares e do atendimento em ambiente domiciliar são: dar
continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo
escolar; e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados
no sistema educacional local, facilitando seu posterior acesso à escola regular.
4.3 – A classe especial e sua organização:
As escolas podem criar, extraordinariamente, classes especiais, cuja organização fundamente-se no Capítulo II da LDBEN, nas diretrizes curriculares nacionais para a Educação Básica,
bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em caráter
transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condições de
comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos
e contínuos.
Aos alunos atendidos em classes especiais devem ter assegurados:
a) professores especializados em educação especial;
b) organização de classes por necessidades educacionais especiais apresentadas, sem agrupar
alunos com diferentes tipos de deficiências;
c) equipamentos e materiais específicos;
d) adaptações de acesso ao currículo e adaptações nos elementos curriculares;
e) atividades da vida autônoma e social no turno inverso, quando necessário.
Classe especial é uma sala de aula, em escola de ensino regular, em espaço físico e modulação
adequada. Nesse tipo de sala, o professor da educação especial utiliza métodos, técnicas, procedimentos didáticos e recursos pedagógicos especializados e, quando necessário, equipamentos e
materiais didáticos específicos, conforme série/ciclo/etapa da educação básica, para que o aluno
tenha acesso ao currículo da base nacional comum.
A classe especial pode ser organizada para atendimento às necessidades educacionais especiais
de alunos cegos, de alunos surdos, de alunos que apresentam condutas típicas de síndromes e
quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos e de alunos que apresentam casos graves
de deficiência mental ou múltipla. Pode ser utilizada principalmente nas localidades onde não
há oferta de escolas especiais; quando se detectar, nesses alunos, grande defasagem idade/série;
quando faltarem, ao aluno, experiências escolares anteriores, dificultando o desenvolvimento do
currículo em classe comum.
Não se deve compor uma classe especial com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem não vinculadas a uma causa orgânica específica, tampouco se deve agrupar alunos com
necessidades especiais relacionadas a diferentes deficiências. Assim sendo, não se recomenda colocar, numa mesma classe especial, alunos cegos e surdos, por exemplo. Para esses dois grupos
de alunos, em particular, recomenda-se o atendimento educacional em classe especial durante o
processo de alfabetização, quando não foram beneficiados com a educação infantil. Tal processo
abrange, para os cegos, o domínio do sistema Braille, e para os surdos, a aquisição da língua de
sinais e a aprendizagem da língua portuguesa.
O professor da educação especial, nessa classe, deve desenvolver o currículo com a flexibilidade necessária às condições dos alunos e, no turno inverso, quando necessário, deve desenvolver
outras atividades, tais como atividades da vida autônoma e social (para alunos com deficiência
mental, por exemplo); orientação e mobilidade (para alunos cegos e surdos-cegos); desenvolvi-
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mento de linguagem: língua portuguesa e língua brasileira de sinais (para alunos surdos); atividades de informática, etc.
Essa classe deverá configurar a etapa, ciclo ou modalidade da educação básica em que o aluno
se encontra – educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos – promovendo avaliação contínua do seu desempenho – com a equipe escolar e pais – e proporcionando,
sempre que possível, atividades conjuntas com os demais alunos das classes comuns.
É importante que, a partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições para
o atendimento inclusivo, a equipe pedagógica da escola e a família decidam conjuntamente, com
base em avaliação pedagógica, quanto ao seu retorno à classe comum.
5 – Organização do atendimento em escola especial
A educação escolar de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais e que requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, bem como ajudas e
apoios intensos e contínuos e flexibilizações e adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não tenha conseguido prover – pode efetivar-se em escolas especiais, assegurando-se
que o currículo escolar observe as diretrizes curriculares nacionais para as etapas e modalidades
da Educação Básica e que os alunos recebam os apoios de que necessitam. É importante que
esse atendimento, sempre que necessário, seja complementado por serviços das áreas de Saúde,
Trabalho e Assistência Social.
A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno, a equipe pedagógica da escola especial
e a família devem decidir conjuntamente quanto à transferência do aluno para escola da rede regular de ensino, com base em avaliação pedagógica e na indicação, por parte do setor responsável
pela educação especial do sistema de ensino, de escolas regulares em condições de realizar seu
atendimento educacional.
Para uma educação escolar de qualidade nas escolas especiais, é fundamental prover e promover em sua organização:
I. matrícula e atendimento educacional especializado nas etapas e modalidades da Educação
Básica previstas em lei e no seu regimento escolar;
II. encaminhamento de alunos para a educação regular, inclusive para a educação de jovens
e adultos;
III. parcerias com escolas das redes regulares públicas ou privadas de educação profissional;
IV. conclusão e certificação de educação escolar, incluindo terminalidade específica, para alunos com deficiência mental e múltipla;
V. professores especializados e equipe técnica de apoio;
VI. flexibilização e adaptação do currículo previsto na LDBEN, nos Referenciais e nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
As escolas especiais públicas e privadas obedecem às mesmas exigências na criação e no funcionamento:
a) são iguais nas finalidades, embora diferentes na ordem administrativa e na origem dos
recursos;
b) necessitam de credenciamento e/ou autorização para o seu funcionamento.
As escolas da rede privada, sem fins lucrativos, que necessitam pleitear apoio técnico e financeiro dos órgãos governamentais devem credenciar-se para tal; as escolas da rede privada, com
fins lucrativos, assim como as anteriormente citadas, devem ter o acompanhamento e a avaliação
do órgão gestor e cumprir as determinações dos Conselhos de Educação similares às previstas
para as demais escolas.
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No âmbito dos sistemas de ensino, cabe aos Conselhos de Educação legislar sobre a matéria,
observadas as normas e diretrizes nacionais.
6 – Etapas da escolarização de alunos com necessidades especiais em qualquer espaço escolar
Conforme estabelecido nos dispositivos legais da educação brasileira, o processo escolar tem
início na educação infantil, que se realiza na faixa etária de zero a seis anos – em creches e em
turmas de pré-escola – permitindo a identificação das necessidades educacionais especiais e a
estimulação do desenvolvimento integral do aluno, bem como a intervenção para atenuar possibilidades de atraso de desenvolvimento, decorrentes ou não de fatores genéticos, orgânicos e/ou
ambientais.
O atendimento educacional oferecido pela educação infantil pode contribuir significativamente para o sucesso escolar desses educandos. Para tanto, é importante prover a escola que realiza esse etapa da educação básica de recursos tecnológicos e humanos adequados à diversidade
das demandas.
Do mesmo modo, é indispensável a integração dos serviços educacionais com os das áreas
de Saúde e Assistência Social, garantindo a totalidade do processo formativo e o atendimento
adequado ao desenvolvimento integral do educando. É importante mencionar que o fato de uma
criança necessitar de apoio especializado não deve constituir motivo para dificultar seu acesso e
freqüência às creches e às turmas de pré-escola da educação regular.
Após a educação infantil – ou seja, a partir dos sete anos de idade – a escolarização do aluno
que apresenta necessidades educacionais especiais deve processar-se nos mesmos níveis, etapas e
modalidades de educação e ensino que os demais educandos, ou seja, no ensino fundamental, no
ensino médio, na educação profissional, na educação de jovens e adultos e na educação superior.
Essa educação é suplementada e complementada quando se utilizam os serviços de apoio pedagógico especializado.
7 – Currículo
O currículo a ser desenvolvido é o das diretrizes curriculares nacionais para as diferentes etapas e modalidades da Educação Básica: educação infantil, educação fundamental, ensino médio,
educação de jovens e adultos e educação profissional.
A escolarização formal, principalmente na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino
fundamental, transforma o currículo escolar em um processo constante de revisão e adequação.
Os métodos e técnicas, recursos educativos e organizações específicas da prática pedagógica, por
sua vez, tornam-se elementos que permeiam os conteúdos.
O currículo, em qualquer processo de escolarização, transforma-se na síntese básica da educação. Isto nos possibilita afirmar que a busca da construção curricular deve ser entendida como
aquela garantida na própria LDBEN, complementada, quando necessário, com atividades que
possibilitem ao aluno que apresenta necessidades educacionais especiais ter acesso ao ensino, à
cultura, ao exercício da cidadania e à inserção social produtiva.
O Artigo 5o da LDBEN preceitua: “o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o
Poder Público para exigi-lo”.
Os currículos devem ter uma base nacional comum, conforme determinam os Artigos 26, 27
e 32 da LDBEN, a ser suplementada ou complementada por uma parte diversificada, exigida,
inclusive, pelas características dos alunos.
As dificuldades de aprendizagem na escola apresentam-se como um contínuo, compreenden-
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do desde situações mais simples e/ou transitórias – que podem ser resolvidas espontaneamente
no curso do trabalho pedagógico – até situações mais complexas e/ou permanentes – que requerem o uso de recursos ou técnicas especiais para que seja viabilizado o acesso ao currículo
por parte do educando. Atender a esse contínuo de dificuldades requer respostas educativas
adequadas, que abrangem graduais e progressivas adaptações de acesso ao currículo, bem como
adaptações de seus elementos.
Em casos muito singulares, em que o educando com graves comprometimentos mentais e/
ou múltiplos não possa beneficiar-se do currículo da base nacional comum, deverá ser proporcionado um currículo funcional para atender às necessidades práticas da vida.
O currículo funcional, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental, distingue-se pelo caráter pragmático das atividades previstas nos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o do
Artigo 26 e no Artigo 32 da LDBEN e pelas adaptações curriculares muito significativas.
Tanto o currículo como a avaliação devem ser funcionais, buscando meios úteis e práticos
para favorecer: o desenvolvimento das competências sociais; o acesso ao conhecimento, à cultura
e às formas de trabalho valorizadas pela comunidade; e a inclusão do aluno na sociedade.
8 – Terminalidade específica
No atendimento a alunos cujas necessidades educacionais especiais estão associadas a grave
deficiência mental ou múltipla, a necessidade de apoios e ajudas intensos e contínuos, bem como
de adaptações curriculares significativas, não deve significar uma escolarização sem horizonte
definido, seja em termos de tempo ou em termos de competências e habilidades desenvolvidas.
As escolas, portanto, devem adotar procedimentos de avaliação pedagógica, certificação e encaminhamento para alternativas educacionais que concorram para ampliar as possibilidades de
inclusão social e produtiva dessa pessoa.
Quando os alunos com necessidades educacionais especiais, ainda que com os apoios e adaptações necessários, não alcançarem os resultados de escolarização previstos no Artigo 32, I da
LDBEN: “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo” – e uma vez esgotadas as possibilidades apontadas nos
Artigos 24, 26 e 32 da LDBEN – as escolas devem fornecer-lhes uma certificação de conclusão
de escolaridade, denominada terminalidade específica.
Terminalidade específica é uma certificação de conclusão de escolaridade – fundamentada em
avaliação pedagógica – com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as habilidades
e competências atingidas pelos educandos com grave deficiência mental ou múltipla. É o caso
dos alunos cujas necessidades educacionais especiais não lhes posssibilitaram alcançar o nível de
conhecimento exigido para a conclusão do ensino fundamental, respeitada a legislação existente,
e de acordo com o regimento e o projeto pedagógico da escola.
O teor da referida certificação de escolaridade deve possibilitar novas alternativas educacionais, tais como o encaminhamento para cursos de educação de jovens e adultos e de educação
profissional, bem como a inserção no mundo do trabalho, seja ele competitivo ou protegido.
Cabe aos respectivos sistemas de ensino normatizar sobre a idade-limite para a conclusão do
ensino fundamental.
9 – A educação profissional do aluno com necessidades educacionais especiais
A educação profissional é um direito do aluno com necessidades educacionais especiais e visa
à sua integração produtiva e cidadã na vida em sociedade. Deve efetivar-se nos cursos oferecidos pelas redes regulares de ensino públicas ou pela rede regular de ensino privada, por meio
de adequações e apoios em relação aos programas de educação profissional e preparação para o
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trabalho, de forma que seja viabilizado o acesso das pessoas com necessidades educacionais especiais aos cursos de nível básico, técnico e tecnológico, bem como a transição para o mercado
de trabalho.
Essas adequações e apoios – que representam a colaboração da educação especial para uma
educação profissional inclusiva – efetivam-se por meio de:
a) flexibilizações e adaptações dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento,
currículo e outros;
b) capacitação de recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados;
c) eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, curriculares e de comunicação e sinalização, entre outras;
d) encaminhamento para o mundo do trabalho e acompanhamento de egressos.
As escolas das redes de educação profissional podem realizar parcerias com escolas especiais,
públicas ou privadas, tanto para construir competências necessárias à inclusão de alunos em seus
cursos quanto para prestar assistência técnica e convalidar cursos profissionalizantes realizados
por essas escolas especiais.
Além disso, na perspectiva de contribuir para um processo de inclusão social, as escolas das
redes de educação profissional poderão avaliar e certificar competências laborais de pessoas com
necessidades especiais não matriculadas em seus cursos, encaminhando-as, a partir desses procedimentos, para o mundo do trabalho.
A educação profissional do aluno com necessidades educacionais especiais pode realizar-se
em escolas especiais, públicas ou privadas, quando esgotados os recursos da rede regular na provisão de resposta educativa adequada às necessidades educacionais especiais e quando o aluno
demandar apoios e ajudas intensos e contínuos para seu acesso ao currículo. Nesse caso, podem
ser oferecidos serviços de oficinas pré-profissionais ou oficinas profissionalizantes, de caráter
protegido ou não.
Os Artigos 3o e 4o, do Decreto no 2.208/97, contemplam a inclusão de pessoas em cursos de
educação profissional de nível básico independentemente de escolaridade prévia, além dos cursos
de nível técnico e tecnológico. Assim, alunos com necessidades especiais também podem ser beneficiados, qualificando-se para o exercício de funções demandadas pelo mundo do trabalho.
II – Voto dos Relatores
A organização da educação especial adquire, portanto, seus contornos legítimos. O que passou faz parte do processo de amadurecimento da sociedade brasileira. Agora é preciso por em
prática, corajosamente, a compreensão que foi alcançada pela comunidade sobre a importância
que deve ser dada a este segmento da sociedade brasileira.
Com a edição deste Parecer e das Diretrizes que o integram, este Colegiado está oferecendo ao Brasil e aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais um caminho e os
meios legais necessários para a superação do grave problema educacional, social e humano que
os envolve.
Igualdade de oportunidades e valorização da diversidade no processo educativo e nas relações
sociais são direitos dessas crianças, jovens e adultos. Tornar a escola e a sociedade inclusivas é
uma tarefa de todos.
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Brasília, 03 de julho de 2001
Conselheiro Kuno Paulo Rhoden- Relator
Conselheira Sylvia Figueiredo Gouvêa- Relatora
III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto dos relatores.
Sala de sessões, em 03 de julho de 2001.
Francisco Aparecido Cordão – Presidente
Carlos Roberto Jamil Cury – Vice-presidente
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PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – Relatório
Na longa história das comunidades humanas, sempre esteve bem evidente a ligação entre a
terra da qual todos nós, direta ou indiretamente, extraímos nossa subsistência, e as realizações da
sociedade humana. E uma dessas realizações é a cidade ...
(Wiliams Raymond , 1989).
A Câmara da Educação Básica – CEB, no cumprimento do estabelecido na Lei nº 9131/95 e na Lei
n° 9394/96 – LDB, elaborou diretrizes curriculares para a educação infantil, o ensino fundamental e o
médio, a educação de jovens e adultos, a educação indígena e a educação especial, a educação profissional de nível técnico e a formação de professores em nível médio na modalidade normal.
A orientação estabelecida por essas diretrizes, no que se refere às responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com o atendimento escolar sob a ótica do direito, implica o respeito
às diferenças e a política de igualdade, tratando a qualidade da educação escolar na perspectiva
da inclusão. Nessa mesma linha, o presente Parecer, provocado pelo artigo 28 da LDB, propõe
medidas de adequação da escola à vida do campo.
A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse
sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam
a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as
realizações da sociedade humana.
Assim focalizada, a compreensão de campo não se identifica com o tom de nostalgia de um
passado rural de abundância e felicidade que perpassa parte da literatura, posição que subestima
a evidência dos conflitos que mobilizam as forças econômicas, sociais e políticas em torno da
posse da terra no país.
Por sua vez, a partir de uma visão idealizada das condições materiais de existência na cidade
e de uma visão particular do processo de urbanização, alguns estudiosos consideram que a especificidade do campo constitui uma realidade provisória que tende a desaparecer, em tempos
próximos, face ao inexorável processo de urbanização que deverá homogeneizar o espaço nacional. Também as políticas educacionais, ao tratarem o urbano como parâmetro e o rural como
adaptação reforçam essa concepção.
Já os movimentos sociais do campo propugnam por algo que ainda não teve lugar, em seu estado pleno, porque perfeito no nível das suas aspirações. Propõem mudanças na ordem vigente,
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tornando visível, por meio das reivindicações do cotidiano, a crítica ao instituído e o horizonte
da educação escolar inclusiva.
A respeito, o pronunciamento das entidades presentes no Seminário Nacional de Educação
Rural e Desenvolvimento Local Sustentável foi no sentido de se considerar o campo como espaço heterogêneo, destacando a diversidade econômica, em função do engajamento das famílias
em atividades agrícolas e não-agrícolas (pluriatividade), a presença de fecundos movimentos
sociais, a multiculturalidade, as demandas por educação básica e a dinâmica que se estabelece no
campo a partir da convivência com os meios de comunicação e a cultura letrada.
Assim sendo, entende a Câmara da Educação Básica que o presente Parecer, além de efetivar o
que foi prescrito no texto da Lei, atende demandas da sociedade, oferecendo subsídios para o desenvolvimento de propostas pedagógicas que contemplem a mencionada diversidade, em todas as
suas dimensões. Ressalte-se nesse contexto, a importância dos Movimentos Sociais, dos Conselhos
Estaduais e Municipais de Educação, da SEF/MEC, do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação - CONSED, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, das Universidades e instituições de pesquisa, do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável, das ONG’s e dos demais setores que, engajados em projetos direcionados para
o desenvolvimento socialmente justo no espaço diverso e multicultural do campo, confirmam a
pertinência e apresentam contribuições para a formulação destas diretrizes.
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo: Proposição Pertinente?
Esta cova em que estás,
com palmos medida,
É a conta menor que tiraste em vida,
É de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe,
deste latifúndio.
Não é cova grande,
é cova medida,
é a terra que querias
ver dividida.
É uma cova grande
para teu pouco defunto,
Mas estarás mais ancho
que estavas no mundo
É uma cova grande
para teu defunto parco,
Porém mais que no mundo
te sentirás largo.
É uma cova grande
para tua carne pouca,
Mas à terra dada
não se abre a boca.
(Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto)
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No Brasil, todas as constituições contemplaram a educação escolar, merecendo especial destaque a abrangência do tratamento que foi dado ao tema a partir de 1934. Até então, em que pese
o Brasil ter sido considerado um país de origem eminentemente agrária, a educação rural não foi
sequer mencionada nos textos constitucionais de 1824 e 1891, evidenciando-se, de um lado, o
descaso dos dirigentes com a educação do campo e, do outro, os resquícios de matrizes culturais
vinculadas a uma economia agrária apoiada no latifúndio e no trabalho escravo.
Neste aspecto, não se pode perder de vista que o ensino desenvolvido durante o período
colonial, ancorava-se nos princípios da Contra–Reforma, era alheio à vida da sociedade nascente e excluía os escravos, as mulheres e os agregados. Esse modelo que atendia os interesses da
Metrópole sobreviveu, no Brasil, se não no seu todo, em boa parte, após a expulsão dos Jesuítas
– 1759, mantendo-se a perspectiva do ensino voltado para as humanidades e as letras.
Na primeira Constituição, jurada a 25 de março, apenas dois dispositivos, os incisos XXXII
e XXXIII do art.179, trataram da educação escolar. Um deles assegurava a gratuidade da instrução primária, e o outro se referia à criação de instituições de ensino nos termos do disposto
a seguir:
Art.179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem
por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do
Império, pela maneira seguinte:
XXXII. A instrução primária é gratuita a todos os Cidadãos.
XXXIII. Colégios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas
Letras e Artes.
A Carta Magna de 1891 também silenciou a respeito da educação rural, restringindo-se, no
artigo 72, parágrafos 6 e 24, respectivamente, à garantia da laicidade e à liberdade do ensino nas
escolas públicas.
Art.72. A Constituição assegura aos brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos
seguintes:
§ 6º. Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.
§ 24º. É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial.
Além disso, uma dimensão importante do texto legal diz respeito ao reconhecimento da autonomia dos Estados e Municípios, imprimindo a forma federativa da República. No caso, cabe
destacar a criação das condições legais para o desenvolvimento de iniciativas descentralizadas,
mas os impactos dessa perspectiva no campo da educação foram prejudicados pela ausência de
um sistema nacional que assegurasse, mediante a articulação entre as diversas esferas do poder
público, uma política educacional para o conjunto do país.
Neste contexto, a demanda escolar que se vai constituindo é predominantemente oriunda
das chamadas classes médias emergentes que identificavam, na educação escolar, um fator de
ascensão social e de ingresso nas ocupações do embrionário processo de industrialização. Para
a população residente no campo, o cenário era outro. A ausência de uma consciência a respeito
do valor da educação no processo de constituição da cidadania, ao lado das técnicas arcaicas do
cultivo que não exigiam dos trabalhadores rurais, nenhuma preparação, nem mesmo a alfabetização, contribuíram para a ausência de uma proposta de educação escolar voltada aos interesses
dos camponeses.
Na verdade, a introdução da educação rural no ordenamento jurídico brasileiro remete às primeiras décadas do século XX, incorporando, no período, o intenso debate que se processava no
seio da sociedade a respeito da importância da educação para conter o movimento migratório e
elevar a produtividade no campo. A preocupação das diferentes forças econômicas, sociais e políticas com as significativas alterações constatadas no comportamento migratório da população foi
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claramente registrada nos annaes dos Seminários e Congressos Rurais realizados naquele período.
É do 1º Congresso da Agricultura do Nordeste Brasileiro - 1923, por exemplo, o registro da
importância dos Patronatos na pauta das questões agrícolas que deveriam ser cuidadosamente
estudadas.
Tais instituições, segundo os congressistas, seriam destinadas aos menores pobres das regiões
rurais e, pasmem, aos do mundo urbano, desde que revelassem pendor para a agricultura. Suas
finalidades estavam associadas à garantia, em cada região agrícola, de uma poderosa contribuição
ao desenvolvimento agrícola e, ao mesmo tempo, à transformação de crianças indigentes em
cidadãos prestimosos.
A perspectiva salvacionista dos patronatos prestava-se muito bem ao controle que as elites pretendiam exercer sobre os trabalhadores, diante de duas ameaças: quebra da harmonia e da ordem
nas cidades e baixa produtividade do campo. De fato, a tarefa educativa destas instituições unia
interesses nem sempre aliados, particularmente os setores agrário e industrial, na tarefa educativa
de salvar e regenerar os trabalhadores, eliminando, à luz do modelo de cidadão sintonizado com
a manutenção da ordem vigente, os vícios que poluíam suas almas. Esse entendimento, como se
vê, associava educação e trabalho, e encarava este como purificação e disciplina, superando a idéia
original que o considerava uma atividade degradante.
Havia ainda os setores que temiam as implicações do modelo urbano de formação oferecido
aos professores que atuavam nas escolas rurais. Esses profissionais, segundo educadores e governantes, desenvolviam um projeto educativo ancorado em formas racionais, valores e conteúdos
próprios da cidade, em detrimento da valorização dos benefícios que eram específicos do campo.
De fato, esta avaliação supervalorizava as práticas educativas das instituições de ensino, que nem
sempre contavam com o devido apoio do poder público, e desconhecia a importância das condições de vida e de trabalho para a permanência das famílias no campo.
A Constituição de 1934, acentuadamente marcada pelas idéias do Movimento Renovador,
que culminou com o Manifesto dos Pioneiros, expressa claramente os impactos de uma nova
relação de forças que se instalou na sociedade a partir das insatisfações de vários setores cafeicultores, intelectuais, classes médias e até massas populares urbanas.
Na verdade, este é um período de fecundas reformas educacionais, destaque-se a de Francisco Campos, que abrangia, em especial, o ensino secundário e superior e as contribuições do
já citado Manifesto. Este, por sua vez, formulou proposições fundadas no estudo da situação
educacional brasileira e, em que pese a ênfase nos interesses dos estudantes, pautou a discussão
sobre as relações entre as instituições de ensino e a sociedade.
A propósito, o texto constitucional apresenta grandes inovações quando comparado aos que
o antecedem. No caso, firma a concepção do Estado educador e atribui às três esferas do poder
público responsabilidades com a garantia do direito à educação. Também prevê o Plano Nacional de Educação, a organização do ensino em sistemas, bem como a instituição dos Conselhos de
Educação que, em todos os níveis, recebem incumbências relacionadas à assessoria dos governos,
à elaboração do plano de educação e à distribuição de fundos especiais. Por aí, identificam-se,
neste campo, as novas pretensões que estavam postas na sociedade.
À Lei, como era de se esperar, não escapou a responsabilidade do poder público com o atendimento escolar do campo. Seu financiamento foi assegurado no Título dedicado à família, à
educação e à cultura, conforme o seguinte dispositivo:
Art. 156. A União, os Estados e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento e o
Distrito Federal nunca menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos, na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos.
Parágrafo único. Para realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, no mínimo,
vinte por cento das cotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual.
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Como se vê, no âmbito de um federalismo nacional ainda frágil, o financiamento do atendimento escolar na zona rural está sob a responsabilidade da União e passa a contar, nos termos
da legislação vigente, com recursos vinculados à sua manutenção e desenvolvimento. Naquele
momento, ao contrário do que se observa posteriormente, a situação rural não é integrada como
forma de trabalho, mas aponta para a participação nos direitos sociais.
Para alguns, o precitado dispositivo constitucional pode ser interpretado como um esforço
nacional de interiorização do ensino, estabelecendo um contraponto às práticas resultantes do
desejo de expansão e de domínio das elites a qualquer custo, em um país que tinha, no campo,
a parcela mais numerosa de sua população e a base da sua economia. Para outros, no entanto, a
orientação do texto legal representava mais uma estratégia para manter, sob controle, as tensões
e conflitos decorrentes de um modelo civilizatório que reproduzia práticas sociais de abuso de
poder. Sobre as relações no campo, o poeta Tierra faz uma leitura, assaz interessante e consegue
iluminar, no presente, como o faz João Cabral de Melo Neto, em seu clássico poema Morte e
Vida Severina, um passado que tende a se perpetuar.
Os sem-terra afinal
Estão assentados na pleniposse da terra:
De sem-terra passaram a
Com-terra: ei-los
enterrados
Os sem-terra afinal
Estão assentados na pleniposse da terra:
De sem-terra passaram a
Com-terra: ei-los
enterrados
desterrados de seu sopro de vida
aterrados
terrorizados
terra que à terra torna
torna
Pleniposseiros terratenentes
de uma vala (bala) comum
Pelo avesso afinal
Entranhados no
Lato ventre do
latifúndio
que de improdutivo
revelouse assim ubérrimo (...)
(Campos,1998)
Em 10 de dezembro de 1937, é decretada a Constituição que sinaliza para a importância da
educação profissional no contexto da indústria nascente. Esta modalidade de ensino, destinada
às classes menos favorecidas, é considerada, em primeiro lugar, dever do Estado, o qual, para

MARCOS LEGAIS

executá-lo, deverá fundar institutos de ensino profissional e subsidiar os de iniciativa privada e
de outras esferas administrativas. Essa inovação, além de legitimar as desigualdades sociais nas
entranhas do sistema de ensino, não se faz acompanhar de proposições para o ensino agrícola.
Art. 129 (...) É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especificidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados.
A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas,
bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público.
Por outro lado, o artigo 132 do mesmo texto ressalta igualmente a importância do trabalho
no campo e nas oficinas para a educação da juventude, admitindo inclusive o financiamento público para iniciativas que retomassem a mesma perspectiva dos chamados Patronatos.
Art. 132. O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, tendo umas e outras por fim organizar para a juventude períodos de trabalho anual nos
campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a
prepará-la ao cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da Nação.
No que diz respeito ao ensino primário gratuito e obrigatório, o novo texto institui, em nome da
solidariedade para com os mais necessitados, uma contribuição módica e mensal para cada escolar.
Cabe observar que, no período subseqüente, ocorreu a regulamentação do ensino profissional, mediante a promulgação das Leis Orgânicas. Algumas delas emergem no contexto do Estado Novo, a exemplo das Leis Orgânicas do Ensino Industrial, do Ensino Secundário e do Ensino
Comercial, todas consideradas parciais, em detrimento de uma reestruturação geral do ensino.
O país permanecia sem as diretrizes gerais que dessem os rumos para todos os níveis e modalidades de atendimento escolar que deveriam compor o sistema nacional.
No que se refere à Lei Orgânica do Ensino Agrícola, objeto do Decreto-Lei 9613, de 20 de
agosto de 1946, do Governo Provisório, tinha como objetivo principal a preparação profissional
para os trabalhadores da agricultura. Seu texto, em que pese a preocupação com os valores humanos e o reconhecimento da importância da cultura geral e da informação científica, bem como
o esforço para estabelecer a equivalência do ensino agrícola com as demais modalidades, traduzia
as restrições impostas aos que optavam por cursos profissionais destinados aos mais pobres.
Isto é particularmente presente no capítulo que trata das possibilidades de acesso aos estabelecimentos de ensino superior, admitidas para os concluintes do curso técnico-agrícola.
Art. 14. A articulação do ensino agrícola e deste com outras modalidades de ensino far-se-á
nos termos seguintes:
III - É assegurado ao portador de diploma conferido em virtude da conclusão de um curso
agrícola técnico, a possibilidade de ingressar em estabelecimentos de ensino superior para a
matrícula em curso diretamente relacionado com o curso agrícola técnico concluído, uma vez
verificada a satisfação das condições de admissão determinadas pela legislação competente.
Além disso, o Decreto reafirmava a educação sexista, mascarada pela declaração de que o direito de ingressar nos cursos de ensino agrícola era igual para homens e mulheres.
Art. 51. O direito de ingressar nos cursos de ensino agrícola é igual para homens e mulheres.
Art. 52. No ensino agrícola feminino serão observadas as seguintes prescrições especiais:
1. É recomendável que os cursos de ensino agrícola para mulheres sejam dados em estabelecimentos de ensino de exclusiva freqüência feminina.
2. Às mulheres não se permitirá, nos estabelecimentos de ensino agrícola, trabalho que, sob
o ponto de vista da saúde, não lhes seja adequado.
3. Na execução de programas, em todos os cursos, ter-se-á em mira a natureza da personalidade feminina e o papel da mulher na vida do lar.
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4. Nos dois cursos de formação do primeiro ciclo, incluir-se-á o ensino de economia rural
doméstica.
Com isso, o mencionado Decreto incorporou na legislação específica, o papel da escola na
constituição de identidades hierarquizadas a partir do gênero.
A Constituição de 1946, remonta às diretrizes da Carta de 1934, enriquecida pelas demandas
que atualizavam, naquele momento, as grandes aspirações sociais.
No campo da educação, está apoiada nos princípios defendidos pelos Pioneiros e, neste sentido, confere importância ao processo de descentralização sem desresponsabilizar a União pelo
atendimento escolar, vincula recursos às despesas com educação e assegura a gratuidade do ensino primário.
O texto também retoma o incremento ao ensino na zona rural, contemplado na Constituição
de 1934, mas diferentemente desta, transfere à empresa privada, inclusive às agrícolas, a responsabilidade pelo custeio desse incremento. No inciso III, do art. 168, fixa como um dos princípios
a serem adotados pela legislação de ensino, a responsabilidade das empresas com a educação, nos
termos a seguir:
Art. 168. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana.
I ...
II...
III - as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalham mais de cem pessoas,
são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus servidores e para os filhos destes;
Esclareça-se, ademais, que o inciso transcrito, em sendo uma norma de princípio, tinha eficácia jurídica limitada, desde que dependia de lei ordinária para produzir efeitos práticos. Ao
contrário, o artigo 156 da Constituição de 1934, a que acima nos referimos, era uma norma de
eficácia plena, que poderia produzir efeitos imediatos e por si mesma, não necessitando de lei
ordinária que a tornasse operacional.
Registre-se, enfim, que, também como princípio balizador da legislação de ensino, a Constituição de 1946, no inciso IV do mesmo artigo 168, retoma a obrigatoriedade de as empresas
industriais e comerciais ministrarem, em cooperação, a aprendizagem de seus trabalhadores menores, excluindo desta obrigatoriedade as empresas agrícolas, como já havia ocorrido na Carta
de 1937, o que denota o desinteresse do Estado pela aprendizagem rural, pelo menos a ponto
de emprestar-lhe status constitucional.
Na Constituição de 1967, identifica-se a obrigatoriedade de as empresas convencionais agrícolas e industriais oferecerem, pela forma que a lei estabelece, o ensino primário gratuito de seus
empregados e dos filhos destes. Ao mesmo tempo, determinava, como nas cartas de 37 e 46, que
apenas as empresas comerciais e industriais, excluindo-se, portanto, as agrícolas, estavam obrigadas a ministrar, em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores.
Em 1969, promulgada a emenda à Constituição de 24 de janeiro de 1967, identificava-se,
basicamente, as mesmas normas, apenas limitando a obrigatoriedade das empresas, inclusive das
agrícolas, com o ensino primário gratuito dos filhos dos empregados, entre os sete e quatorze
anos. Deixava antever, por outro lado, que tal ensino poderia ser possibilitado diretamente pelas
empresas que o desejassem, ou, indiretamente, mediante a contribuição destas com o salário
educação, na forma que a lei viesse a estabelecer.
Do mesmo modo, esse texto determinou que as empresas comerciais e industriais deveriam,
além de assegurar condições de aprendizagem aos seus trabalhadores menores, promover o preparo de todo o seu pessoal qualificado. Mais uma vez, as empresas agrícolas ficaram isentas dessa
obrigatoriedade.
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Quanto ao texto da Carta de 1988, pode-se afirmar que proclama a educação como direito
de todos e, dever do Estado, transformando-a em direito público subjetivo, independentemente dos cidadãos residirem nas áreas urbanas ou rurais. Deste modo, os princípios e preceitos
constitucionais da educação abrangem todos os níveis e modalidades de ensino ministrados em
qualquer parte do país.
Assim sendo, apesar de não se referir direta e especificamente ao ensino rural no corpo da
Carta, possibilitou às Constituições Estaduais e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - o tratamento da educação rural no âmbito do direito à igualdade e do respeito às
diferenças.
Ademais, quando estabelece no art. 62, do ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), mediante lei específica, reabre
a discussão sobre educação do campo e a definição de políticas para o setor.
Finalmente, há que se registrar na abordagem dada pela maioria dos textos constitucionais,
um tratamento periférico da educação escolar do campo. É uma perspectiva residual e condizente, salvo conjunturas específicas, com interesses de grupos hegemônicos na sociedade. As
alterações nesta tendência, quando identificadas, decorrem da presença dos movimentos sociais
do campo no cenário nacional. É dessa forma que se pode explicar a realização da Conferência
Nacional Por uma Educação Básica do Campo, que teve como principal mérito recolocar, sob
outras bases, o rural, e a educação que a ele se vincula.
A propósito, se nos ativermos às Constituições Estaduais, privilegiando-se o período que
se segue à promulgação da Carta Magna de 1988, marco indelével do movimento de redemocratização no país, pode-se dizer que nem todas as Cartas fazem referências ao respeito que os
sistemas devem ter às especificidades do ensino rural, quando tratam das diferenças culturais e
regionais.
1 Educação Rural nas Constituições Estaduais Brasileiras
Em geral, as Constituições dos Estados abordam a escola no espaço do campo determinando
a adaptação dos currículos, dos calendários e de outros aspectos do ensino rural às necessidades
e características dessa região.
Alguns Estados apontam para a expansão do atendimento escolar, propondo, no texto da Lei,
a intenção de interiorizar o ensino, ampliando as vagas e melhorando o parque escolar, nessa
região.
Também está presente, nas Constituições, a determinação de medidas que valorizem o professor que atua no campo e a proposição de formas de efetivá-la.
Na verdade, os legisladores não conseguem o devido distanciamento do paradigma urbano. A
idealização da cidade, que inspira a maior parte dos textos legais, encontra na palavra adaptação,
utilizada repetidas vezes, a recomendação de tornar acessível ou de ajustar a educação escolar,
nos termos da sua oferta na cidade às condições de vida do campo. Quando se trata da educação
profissional igualmente presente em várias Cartas Estaduais, os princípios e normas relativos à
implantação e expansão do ensino profissionalizante rural mantêm a perspectiva residual dessa
modalidade de atendimento.
Cabe, no entanto, um especial destaque à Constituição do Rio Grande do Sul. É a única unidade da federação que inscreve a educação do campo no contexto de um projeto estruturador
para o conjunto do país. Neste sentido, ao encontrar o significado do ensino agrícola no processo
de implantação da reforma agrária, supera a abordagem compensatória das políticas para o setor
e aponta para as aspirações de liberdade política, de igualdade social, de direito ao trabalho, à
terra, à saúde e ao conhecimento dos(as) trabalhadores (as) rurais.
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2 Educação Rural e Características Regionais
Alguns estados apenas prevêem, de forma genérica, o respeito às características regionais, na
organização e operacionalização de seu sistema educacional, sem incluir, em suas Cartas, normas
e/ou princípios voltados especificamente para o ensino rural. É o caso do Acre, que no art. 194,
II estabelece que, na estruturação dos currículos, dever-se-ão incluir conteúdos voltados para a
representação dos valores culturais, artísticos e ambientais da região.
Com redações diferentes, o mesmo princípio é proclamado nas Constituições do Espírito
Santo, Mato Grosso, Paraná e Pernambuco. Em outros Estados, tal diretriz também está expressa na Constituições, mas juntamente com outras que se referem, de forma mais específica
e concreta, à Educação Rural. É o que se observa, por exemplo, nas Cartas da Bahia, de Minas
Gerais e da Paraíba.
Ao lado disso, observa-se que algumas Cartas estaduais trazem referências mais específicas à
educação rural, determinando, na oferta da educação básica para a população do campo, adaptações concretas inerentes às características e peculiaridades desta. É o que ocorre nos Estados
de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe e Tocantins, que prescrevem sejam os calendários
escolares da zona rural adequados aos calendários agrícolas e às manifestações relevantes da cultura regional.
O Maranhão, por exemplo, inseriu, no § 1o do artigo 218 de sua Constituição, norma determinando que, na elaboração do calendário das escolas rurais, o poder público deve levar em
consideração as estações do ano e seus ciclos agrícolas. Já o Estado de Sergipe, no artigo 215, §
3o da Carta Política, orienta que o calendário da zona rural seja estabelecido de modo a permitir
que as férias escolares coincidam com o período de cultivo do solo.
Essa orientação também é identificada nos Estados do Pará, Paraíba, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, que determinam a fixação de currículos para a zona rural consentâneos
com as especificidades culturais da população escolar.
Neste aspecto, a Constituição paraense, no artigo 281, IV, explicita que o plano estadual
de educação deverá conter, entre outras, medidas destinadas ao estabelecimento de modelos
de ensino rural que considerem a realidade estadual específica. A Constituição de Roraima, no
art. 149, II, diz que os conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio serão fixados de
maneira a assegurar, além da formação básica, currículos adaptados aos meios urbanos e rural,
visando ao desenvolvimento da capacidade de análise e reflexão crítica sobre a realidade. A Constituição de Sergipe, no art. 215, VIII, manda que se organizem currículos capazes de assegurar a
formação prática e o acesso aos valores culturais, artísticos e históricos nacionais e regionais.
3 Expansão da Rede de Ensino Rural e Valorização do Magistério
Alguns Estados inseriram, em suas constituições, normas programáticas que possibilitam a
expansão do ensino rural e a melhoria de sua qualidade, bem como a valorização do professor
que atua no campo.
Neste caso, temos o Estado do Amapá, que, no inciso XIV do artigo 283 de sua Carta, declara ser dever do Estado garantir o oferecimento de infra-estrutura necessária aos professores e
profissionais da área de educação, em escolas do interior; a Constituição da Paraíba, no artigo
211, prescreve caber ao Estado, em articulação com os Municípios, promover o mapeamento
escolar, estabelecendo critérios para a ampliação e a interiorização da rede escolar pública; o Rio
Grande do Sul, no artigo 216 de sua Carta, estabelece que, na área rural, para cada grupo de
escolas de ensino fundamental incompleto, haverá uma escola central de ensino fundamental
completo, visando, com isto, assegurar o número de vagas suficientes para absorver os alunos
da área. Essas escolas centrais, segundo o § 4o do mesmo artigo, serão indicadas pelo Conselho
Municipal de Educação; Tocantins, no artigo 136 de sua Constituição, assegura ao profissional

MARCOS LEGAIS

do magistério da zona rural isonomia de vencimentos com os da zona urbana, observado o nível
de formação.
4 O Ensino Profissionalizante Agrícola
Enfim, há de se destacar que um conjunto de Estados-membros enfatizam, em suas Constituições, o ensino profissionalizante rural, superando, nos mencionados textos, a visão assistencialista que acompanha essa modalidade de educação, desde suas origens. Eis alguns deles, como
se verifica nas Cartas a seguir:
a) Amapá, no inciso XV do artigo 283 de sua Constituição, estabelece, como dever do Estado, promover a expansão de estabelecimentos oficiais aptos a oferecer cursos gratuitos de ensino
técnico-industrial, agrícola e comercial. No parágrafo único do artigo 286, esta mesma Carta
determina que o Estado deverá inserir nos currículos, entre outras matérias de caráter regional,
como História do Amapá, Cultura do Amapá, Educação Ambiental e Estudos Amazônicos, também Técnica Agropecuária e Pesqueira.
b) A Constituição do Ceará, no § 6o do artigo 231, determina que as escolas rurais do Estado devem obrigatoriamente instituir o ensino de cursos profissionalizantes. O § 8o do mesmo
artigo, norma de característica programática, prevê que, em cada microrregião do Estado, será
implantada uma escola técnico-agrícola, cujos currículos e calendários escolares devem ser adequados à realidade local.
c) A Carta do Mato Grosso do Sul, em seu artigo 154, dentre os princípios e normas de
organização do sistema estadual de ensino, insere a obrigatoriedade de o estado fixar diretrizes
para o ensino rural e técnico, que será, quando possível, gratuito e terá em vista a formação de
profissionais e trabalhadores especializados, de acordo com as condições e necessidades do mercado de trabalho.
d) Minas Gerais, no artigo 198 de sua Lei Maior, determina que o poder público garantirá
a educação, através, entre outros mecanismos, da expansão da rede de estabelecimentos oficiais
que ofereçam cursos de ensino técnico-industrial, agrícola e comercial, observadas as características regionais e as dos grupos sociais.
e) O Pará, no artigo 280 de sua Constituição, diz que o Estado é obrigado a expandir, concomitantemente, o ensino médio através da criação de escolas técnico-agrícolas ou industriais.
f) O Rio Grande do Sul proclama, em seu texto constitucional, artigo 217, que o Estado
elaborará política para o ensino fundamental e médio de orientação e formação profissional,
visando, entre outras finalidades, auxiliar, através do ensino agrícola, na implantação da reforma
agrária.
g) Rondônia, no artigo 195 de sua Carta, autoriza o Estado a criar escolas técnicas, agrotécnicas e industriais, atendendo às necessidades regionais de desenvolvimento. O mesmo artigo
determina, em seu parágrafo único, seja a implantação dessas escolas incluídas no plano de desenvolvimento do Estado.
Como se vê, em que pese o esforço para superar, em alguns Estados, uma visão assistencialista
das normas relativas à educação e formação profissional específica, nem todas as Constituições
explicitam a relação entre a educação escolar e o processo de constituição da cidadania, a partir
de um projeto social e político que disponibilize uma imagem do futuro que se pretende construir e a opção por um caminho que se pretende seguir no processo de reorganização coletiva e
solidária da sociedade.
Nos dias atuais, considerando que a nova legislação aborda a formação profissional sob a ótica
dos direitos à educação e ao trabalho, cabe introduzir algumas considerações sobre as atuais diretrizes para a educação profissional no Brasil elaboradas pela Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Essas diretrizes traduzem a orientação contida nas Cartas Consti-
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tucionais Federal e Estadual, se não em todas, no mínimo, na maioria delas, incorporando, ao mesmo
tempo, os impactos das mudanças que perpassam incessantemente a sociedade em que vivemos.
Aprovadas em 05 de outubro de 1999, tais normas estabeleceram 20 áreas e formação profissional, entre elas a de agropecuária, como referência para a organização dessa modalidade de
atendimento educacional.
Lembre-se ainda que, não sendo possível, no momento, consultar todas as Leis Orgânicas
Municipais, torna-se necessário proceder a sua leitura com o propósito, em cada Município, de
ampliar as assimilações específicas sobre a matéria.
5 Território da Educação Rural na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB
(...) A Liberdade da Terra não é assunto de lavradores.
A Liberdade da Terra é assunto de todos.
Quantos não se alimentam do fruto da terra.
Do que vive, sobrevive do salário.
Do que é impedido de ir à escola.
Dos meninos e meninas de rua.
Das prostitutas. Dos ameaçados pelo Cólera.
Dos que amargam o desemprego.
Dos que recusam a morte do sonho.
A liberdade da Terra e a Paz do campo tem um nome.
Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela ouça nossas
canções...
(Pedro Tierra)
A Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961, resultou de um debate que se prolongou durante
13 anos, gerando expectativas diversas a respeito do avanço que o novo texto viria a representar para a organização da educação nacional. O primeiro anteprojeto e os demais substitutivos
apresentados deram visibilidade ao acirrado embate que se estabeleceu na sociedade em torno do
tema. O anteprojeto, elaborado pelo GT indicado sob a orientação do ministro Clemente Marianni, representou o primeiro esforço de regulamentação do previsto na Carta Magna – 1946.
Este, além de reforçar o dispositivo constitucional, expressa as mudanças que perpassavam a sociedade em seu conjunto. Logo, em seguida, diversos substitutivos, entre os quais, os que foram
apresentados por Carlos Lacerda, redirecionaram o foco da discussão. Enquanto o primeiro anteprojeto se revelava afinado com as necessidades educacionais do conjunto da sociedade, dando
ênfase ao ensino público, a maior parte desses substitutivos, em nome da liberdade, representavam os interesses das escolas privadas.
Em resposta, os defensores da escola pública retomaram os princípios orientadores do anteprojeto inicial, apresentando um substitutivo elaborado com a participação de diversos segmentos da sociedade.
Quanto ao ensino rural, é possível afirmar que a Lei não traduz grandes preocupações com a
diversidade. O foco é dado à integração, exposta, por sua vez, no artigo 57, quando recomenda
a realização da formação dos educadores que vão atuar nas escolas rurais primárias, em estabelecimentos que lhes prescrevam a integração no meio.
Acrescente-se a isso o disposto no artigo 105 a respeito do apoio que poderá ser prestado
pelo poder público às iniciativas que mantenham na zona rural instituições educativas orientadas
para adaptar o homem ao meio e estimular vocações e atividades profissionais.
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No mais, a Lei atribui às empresas responsabilidades com a manutenção de ensino primário
gratuito sem delimitar faixa etária.
Art. 31. As empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de 100 pessoas, são obrigadas a manter o ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos desses.
Com vistas ao cumprimento dessa norma, são admitidas alternativas tais como: instalação de
escolas públicas nas propriedades, instituição de bolsas, manutenção de escolas pelos proprietários rurais e ainda a criação de condições que facilitem a freqüência dos interessados às escolas
mais próximas.
Por último, resta considerar que o ensino técnico de grau médio inclui o curso agrícola, cuja
estrutura e funcionamento obedecem o padrão de dois ciclos: o primeiro, o ginasial, com duração de quatro anos e o segundo, o colegial, com duração mínima de três anos.
Nada, portanto, que evidencie a racionalidade da educação no âmbito de um processo de
desenvolvimento que responda aos interesses da população rural em sintonia com as aspirações
de todo povo brasileiro.
Em 11 de agosto de 1971, é sancionada a Lei nº 5692, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências.
A propósito da educação rural, não se observa, mais uma vez, a inclusão da população na condição de protagonista de um projeto social global. Propõe, ao tratar da formação dos profissionais da educação, o ajustamento às diferenças culturais. Também prevê a adequação do período
de férias à época de plantio e colheita de safras e, quando comparado ao texto da Lei 4024/61, a
5692 reafirma o que foi disposto em relação à educação profissional. De fato, o trabalho do campo realizado pelos alunos conta com uma certa cumplicidade da Lei, que se constitui a referência
para organizar, inclusive, os calendários. Diferentemente dos tempos atuais, em que o direito à
educação escolar prevalece, e cabe ao poder público estabelecer programas de erradicação das
atividades impeditivas de acesso e permanência dos alunos no ensino obrigatório.
Mais recentemente, os impactos sociais e as transformações ocorridas, no campo, influenciaram decisivamente nas diretrizes e bases da oferta e do financiamento da educação escolar.
À luz dos artigos dos artigos 208 e 210 da Carta Magna – 1988, e inspirada, de alguma
forma, numa concepção de mundo rural enquanto espaço específico, diferenciado e, ao mesmo
tempo, integrado no conjunto da sociedade, a Lei 9394/96 – LDB – estabelece que:
Art. 28. “Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente.
I- conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos
alunos da zona rural;
II- organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar as fases do ciclo
agrícola e as condições climáticas;
III- adequação à natureza do trabalho na zona rural.
Neste particular, o legislador inova. Ao submeter o processo de adaptação à adequação, institui uma nova forma de sociabilidade no âmbito da política de atendimento escolar em nosso
país. Não mais se satisfaz com a adaptação pura e simples. Reconhece a diversidade sócio-cultural
e o direito à igualdade e à diferença, possibilitando a definição de diretrizes operacionais para a
educação rural sem, no entanto, recorrer a uma lógica exclusiva e de ruptura com um projeto
global de educação para o país.
Neste sentido, é do texto da mencionada lei, no artigo 26, a concepção de uma base nacional
comum e de uma formação básica do cidadão que contemple as especificidades regionais e locais.
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Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum,
a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura,
da economia e da clientela.
Além disso, se os incisos I e II do artigo 28 forem devidamente valorizados, poder-se-ia concluir que o texto legal recomenda levar em conta, nas finalidades, nos conteúdos e na metodologia, os processos próprios de aprendizagem dos estudantes e o específico do campo.
Ora, se o específico pode ser entendido também como exclusivo, relativo ou próprio de indivíduos, ao combinar os artigos 26 e 28, não se pode concluir apenas por ajustamento. Assim,
parece recomendável, por razões da própria Lei, que a exigência mencionada no dispositivo pode
ir além da reivindicação de acesso, inclusão e pertencimento.
E, neste ponto, o que está em jogo é definir, em primeiro lugar, aquilo no qual se pretende
ser incluído, respeitando-se a diversidade e acolhendo as diferenças sem transformá-las em desigualdades. A discussão da temática tem a ver, neste particular, com a cidadania e a democracia,
no âmbito de um projeto de desenvolvimento onde as pessoas se inscrevem como sujeitos de
direitos.
Assim, a decisão de propor diretrizes operacionais para a educação básica do campo supõe,
em primeiro lugar, a identificação de um modo próprio de vida social e de utilização do espaço,
delimitando o que é rural e urbano sem perder de vista o nacional.
A propósito, duas abordagens podem ser destacadas na delimitação desses espaços e, neste aspecto, em que pese ambas considerarem que o rural e o urbano constituem pólos de um
mesmo continuum, divergem quanto ao entendimento das relações que se estabelecem entre os
mesmos.
Assim, uma delas, a visão urbano-centrada, privilegia o pólo urbano do continuum, mediante
um processo de homogeneização espacial e social que subordina o pólo rural. No caso, pode-se
dizer que o rural hoje só pode ser entendido como um continuum urbano... O meio rural se
urbanizou nas últimas décadas, como resultado do processo de industrialização da agricultura,
de um lado, e, do outro, do transbordamento do mundo urbano naquele espaço que tradicionalmente era definido como rural.
Mais forte ainda é o pensamento que interpreta o firmar-se do campo exclusivamente a partir
da cidade, considerando urbano o território no qual a cidade está fisicamente assentada e rural o
que se apreende fora deste limite. No bojo desse pensamento, os camponeses são apreendidos,
antes de tudo, como os executores da parte rural da economia urbana, sem autonomia e projeto
próprio, negando-se a sua condição de sujeito individual ou coletivo autônomo.
Em resumo, há, no plano das relações, uma dominação do urbano sobre o rural que exclui o
trabalhador do campo da totalidade definida pela representação urbana da realidade. Com esse
entendimento, é possível concluir pelo esvaziamento do rural como espaço de referência no processo de constituição de identidades, desfocando-se a hipótese de um projeto de desenvolvimento apoiado, entre outros, na perspectiva de uma educação escolar para o campo. No máximo,
seria necessário decidir por iniciativas advindas de políticas compensatórias e destinadas a setores
cujas referências culturais e políticas são concebidas como atrasadas.
Mas essa é apenas uma forma de explicar como se dá a relação urbano-rural em face das transformações do mundo contemporâneo, em especial, a partir do surgimento de um novo ator ao
qual se abre a possibilidade de exercer, no campo, as atividades agrícolas e não-agrícolas e, ainda,
combinar o estatuto de empregado com o de trabalhador por conta própria.
O problema posto, quando se projeta tal entendimento para a política de educação escolar, é
o de afastar a escola da temática do rural: a retomada de seu passado e a compreensão do presen-
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te, tendo em vista o exercício do direito de ter direito a definir o futuro no qual os brasileiros, 30
milhões, no contexto dos vários rurais, pretendem ser incluídos.
Na verdade, diz bem Arroyo que o forte dessa perspectiva é propor a adaptação de um modelo único de educação aos que se encontram fora do lugar, como se não existisse um movimento
social, cultural e identitário que afirma o direito à terra, ao trabalho, à dignidade, à cultura e à
educação.
Isso é verdadeiro, inclusive, para o Plano Nacional de Educação - PNE, recentemente aprovado no Congresso. Este - em que pese requerer um tratamento diferenciado para a escola rural
e prever em seus objetivos e metas formas flexíveis de organização escolar para a zona rural, bem
como a adequada formação profissional dos professores, considerando as especificidades do alunado e as exigências do meio -, recomenda, numa clara alusão ao modelo urbano, a organização
do ensino em séries. Cabe ressaltar, no entanto, que as formas flexíveis não se restringem ao
regime seriado.
Estabelecer entre as diretrizes a ampliação de anos de escolaridade, é uma coisa. Outra coisa
é determinar que tal processo se realize através da organização do ensino em série.
É diretriz do PNE:
( ... ) a oferta do ensino fundamental precisa chegar a todos os recantos do País e a ampliação
da oferta das quatro séries regulares em substituição às classes isoladas unidocentes é meta a ser
perseguida consideradas as peculiaridades regionais e a sazonalidade.
De modo equivalente, o item objetivos e metas do mesmo texto remete à organização em séries:
Objetivos e metas
16. Associar as classes isoladas unidocentes remanescentes a escolas de, pelo menos, quatro
séries completas.
É necessário, neste ponto, para preservar o eixo da flexibilidade que perpassa a LDB, abrindo
inúmeras possibilidades de organização do ensino, remeter ao disposto no seu art. 23 que desvela a clara adesão da Lei à multiplicidade das realidades que contextualizam a proposta pedagógica
das escolas.
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar.
Por outro lado, uma segunda abordagem na análise das relações que se estabelecem entre
os pólos do continuum urbano-rural, tem fundamentado no Brasil a defesa de uma proposta
de desenvolvimento do campo à qual está vinculada a educação escolar. É uma perspectiva que
identifica, no espaço local, o lugar de encontro entre o rural e o urbano, onde, segundo estudos
de Wanderley, as especificidades se manifestam no plano das identificações e das reivindicações
na vida cotidiana, desenhando uma rede de relações recíprocas que reiteram e viabilizam as particularidades dos citados pólos.
E, neste particular, o campo hoje não é sinônimo de agricultura ou de pecuária. Há traços do
mundo urbano que passam a ser incorporados no modo de vida rural, assim como há traços do
mundo camponês que resgatam valores sufocados pelo tipo de urbanização vigente. Assim sendo, a inteligência sobre o campo é também a inteligência sobre o modo de produzir as condições
de existência em nosso país.
Como se verifica, a nitidez das fronteiras utiliza critérios que escapam à lógica de um funcionamento e de uma reprodução exclusivos, confirmando uma relação que integra e aproxima
espaços sociais diversos.
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Por certo, este é um dos princípios que apóia, no caso do disciplinamento da aplicação dos
recursos destinados ao financiamento do ensino fundamental, o disposto na Lei nº 9424/96 que
regulamenta o FUNDEF. No art. 2º, § 2º, a Lei estabelece a diferenciação de custo por aluno,
reafirmando a especificidade do atendimento escolar no campo, nos seguintes termos:
Art. 2º, Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério.
§ 1º ...
§ 2º A distribuição a que se refere o parágrafo anterior, a partir de 1998, deverá considerar,
ainda, a diferenciação de custo por alunos segundo os níveis de ensino e tipos de estabelecimentos, adotando-se a metodologia do cálculo e as correspondentes ponderações, de acordo com os
seguintes componentes:
I – 1ª a 4ª séries;
II – 5ª a 8ª séries;
III – estabelecimento de ensino especial;
IV – escolas rurais.
Trata-se, portanto, de um esforço para indicar, nas condições de financiamento do ensino
fundamental, a possibilidade de alterar a qualidade da relação entre o rural e o urbano, contemplando-se a diversidade sem consagrar a relação entre um espaço dominante, o urbano, e a
periferia dominada, o rural. Para tanto, torna-se importante explicitar a necessidade de um maior
aporte de recursos para prover as condições necessárias ao funcionamento de escolas do campo,
tendo em vista, por exemplo, a menor densidade populacional e a relação professor/aluno.
Torna-se urgente o cumprimento rigoroso e exato dos dispositivos legais por todos os entes
federativos, assegurando-se o respeito à diferenciação dos custos, tal como já vem ocorrendo
com a educação especial e os anos finais do ensino fundamental.
Assim, por várias razões, conclui-se que esse Parecer tem a marca da provisoriedade. Sobra
muita coisa para fazer. Seus vazios serão preenchidos, sobretudo, pelos significados gerados no
esforço de adequação das diretrizes aos diversos rurais e sua abertura, sabe-se, na prática, será
conferida pela capacidade de os diversos sistemas de ensino universalizarem um atendimento
escolar que emancipe a população e, ao mesmo tempo, libere o país para o futuro solidário e a
vida democrática.
II – Voto da Relatora
À luz do exposto e analisado, em obediência ao artigo 9º da Lei 9131/95, que incumbe à
Câmara de Educação Básica a deliberação sobre Diretrizes Curriculares Nacionais, a relatora vota
no sentido de que seja aprovado o texto ora proposto como base do Projeto de Resolução que
fixa as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo.
Brasília (DF), 04 de dezembro de 2001.
Conselheira Edla de Araújo Lira Soares – Relatora
III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, em 04 de dezembro de 2001
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Presidente
Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury – Vice-Presidente
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I – Relatório
A análise dos problemas enfrentados pelo Brasil na área da educação deve, necessariamente,
considerar o contexto internacional. Ao iniciar-se o século XXI, os países enfrentam um sem
número de desafios para sua sobrevivência. É muito importante a parcela desses desafios a ser
enfrentada pela educação, cuja responsabilidade é a preparação de todos os cidadãos para interagir
competentemente com as mudanças já existentes e com as que estão por vir e assegurar para o
país um lugar privilegiado no concerto futuro das nações.
Referimo-nos a processos que, com diferentes graus de amplitude, permeiam diferenças nacionais,
desrespeitam fronteiras e localizações geográficas. A interdependência cada vez mais acentuada
entre as nações, o alcance dos sistemas de informação, o impacto universal e quase instantâneo que
têm os novos inventos, colocam em relevo o fato de as mudanças culturais irradiarem rapidamente
os seus efeitos para bem longe de sua origem, atingindo o mundo como um todo.
Neste contexto destaca-se a importância da educação. A tecnologia da informação nos coloca
no centro de uma nova revolução industrial. Entramos no que se convencionou chamar sociedade
da informação e podemos facilmente prever que as grandes mudanças constituirão novos
desafios de adaptação. Cada vez mais, a posição dos indivíduos na sociedade será determinada
pelo conhecimento que puderam adquirir. Estima-se que a sociedade do futuro investirá em
inteligência, baseada em educação e aprendizagem, com as quais cada indivíduo construirá seu
perfil educacional pessoal.
Estas são as preocupações expressas em documento da Comissão Européia, de 1997 - The
White Paper - Teaching and learning: towards the learning society - cujo objetivo é abrir o debate
sobre a posição atual e futura da educação e do treinamento nas relações sociais. Diversos projetos,
abrangendo vários países, estão em desenvolvimento, dirigidos principalmente a jovens.
A “aldeia global” de Marchal Mcluhan é hoje uma realidade: a sociedade da informação,
a globalização, o desenvolvimento acelerado da ciência e da tecnologia, são denominadores
comuns para todos os países. Para os considerados “emergentes” estes são também os grandes
obstáculos a serem superados.
No que se refere ao Brasil, maior país em extensão territorial da comunidade latinoamericana, a questão da educação apresenta-se com alto grau de prioridade. Descuidada durante
décadas, a educação deve recuperar, em muito pouco tempo, a distância que nos separa do
mundo desenvolvido. A atenção é requerida em todos os níveis: da alfabetização aos cursos pósuniversitários; das grandes cidades aos pontos mais remotos do país; da educação acadêmica à
formação profissional. Neste particular, é imprescindível atingir o maior número de brasileiros,
com o máximo possível de qualidade, cuidando especialmente da aquisição de competências para
a cidadania e para o mundo do trabalho, em profunda mudança.
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A educação brasileira apresentou progressos importantes nas últimas décadas. Entretanto,
grande ainda é o esforço a ser realizado para eliminar a exclusão, para compatibilizar demanda e
oferta de ensino para a obtenção de um nível mais elevado de qualidade.
Enfrentar os problemas acima significa, também, encontrar formas alternativas de educação.
O sistema educacional tradicional não conseguiria solucionar os problemas no curto prazo.
Ampliar sua abrangência implicaria em altos custos de infra-estrutura; demandaria tempo para a
preparação adequada de recursos humanos; exigiria esforço coordenado de toda a sociedade para
a criação e implementação das condições favoráveis a fim de que todos os cidadãos, de todas as
idades, tenham acesso aos bens do conhecimento.
No que se refere a esse esforço, a LDB inova ao prever a possibilidade de a educação a distância
ser utilizada como estratégia para ampliar as oportunidades educacionais através do compromisso
do Poder Público no incentivo ao “desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”.(caput do
artigo 80 da LDBEN).
A educação a distância se justifica e se impõe como uma boa estratégia para o atendimento
da demanda já referida, tanto a curto, como a médio e longo prazo. Existem no país vários
segmentos que seriam diretamente beneficiados com essa estratégia. Como exemplo, pode-se
citar os professores, que teriam acesso a programas de educação continuada e de capacitação
em serviço, os trabalhadores e a população adulta desempregada, que poderiam completar a
escolaridade, participar de programas de re-profissionalização e que teriam, dessa forma,
garantido o direito à cidadania. Para com os jovens e adultos, que não tiveram a oportunidade de
ingressar ou de completar a educação básica, a Educação a Distância apresenta-se como uma das
formas do país resgatar “uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e
nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força
de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado
deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa
na convivência social contemporânea.” ( Parecer CNE/ CEB 11/2000)
Como escreveu Marcovitch,J, em 1998 “a universidade, em face da revolução tecnológica,
é igual a qualquer organização do nosso tempo... não será uma usuária incondicional da
tecnologia... mas, desconhecê-la ou deixar de aproveitá-la, quando necessário, é absolutamente
imperdoável”.
História da Educação a Distância
Já Edson e Marconi sonhavam com que um dos usos de suas invenções fosse a educação para
o povo. Mas demorou bastante para que essa idéia se tornasse real, posto que a comunicação,
desde a sua invenção, encaminhou-se mais para o fim do entretenimento do que para o da
educação sistemática.
A primeira utilização da educação a distância parece remontar a meados do século XIX
quando, em 1840, Sir Issac Pitman começou a utilizar o correio para cursos de estenografia
por correspondência, na Inglaterra. Desde então, o panorama da EAD foi se transformando
gradativamente e começaram a surgir instituições dedicadas, de forma exclusiva, a esse tipo
particular de ensino.
Foi, porém, só nos últimos 40 anos, que o uso do radio e da Tv na educação começou
a crescer, ao mesmo tempo em que começavam a se combinar velhas e novas tecnologias. A
televisão da Universidade Aberta Britânica, tratada com ceticismo quando lhe foi dado o Alvará
Real em 1969, agora envolve, anualmente, milhares de alunos e já concedeu, também, milhares
de títulos universitários.
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Os primeiros livros sobre a mídia educativa mostraram os seus principais usos, então ainda
potenciais: suplementar a educação escolar convencional; estender as oportunidades da educação
formal para alem da sala de aula; transmitir uma educação não formal. As principais justificativas,
desde o inicio destacadas, foram: melhorar a qualidade de instruções, fornecendo informações
ou experiências que os professores ou livros não podem dar; oferecer respostas flexíveis numa
época em que as pessoas estão exigindo uma diversidade de tipos de educação e de treinamento,
que não podem ser encontrados nas escolas tradicionais; oferecer meios de atualizar rapidamente
o conhecimento; permitir o acesso de pessoas que moram em áreas isoladas ou que, devido
aos seus compromissos, não podem ir à escola; atingir um número enorme de pessoas sem
multiplicar a estrutura transmissiva, o que pode reduzir muito os custos.
Em nações pobres, tornou-se a única maneira de fazer a educação accessível a grandes parcelas
da população. O equipamento e a infra-estrutura para esse tipo de educação foram se tornando mais
baratos, mais confiáveis e disponíveis de modo geral. A estimulação adequada, anterior à entrada no
sistema formal, na infância, por exemplo, pode reduzir as diferenças educacionais devidas à pobreza,
problemas familiares ou subdesenvolvimento regional. A Oficina de Tv de New York que concebeu o
programa Vila Sézamo é uma instituição especificamente estabelecida com esse propósito.
Nos últimos 15 anos estamos assistindo a uma expansão sem precedentes na educação a
distância. Em 1995, eram mais de dois milhões de estudantes apenas na Universidade Central
de Radio e Televisão da China e, no mundo inteiro, cerca de 10 milhões. Instituições similares
à chinesa foram também desenvolvidas no Paquistão, na índia, Indonésia, Siri Lanka , Malásia e
Japão, mudando radicalmente o padrão do ensino superior em muitas partes do mundo.
É verdade que os primeiros programas de ensino a distância ganharam uma reputação
muito ruim, chegando a caracterizar-se como uma educação de segunda classe. Mas, é também
verdade que muitas das criticas feitas a esses programas desconheciam os defeitos que a educação
tradicional também vinha apresentando. Havia, igualmente, o temor de que educação a distância
viesse substituir o professor, quando, na verdade, o que ela se propõe é enriquecer uma aula na
qual o professor é indispensável na elaboração, no acompanhamento e na avaliação.
A medida em que se foi entrando na era da informação, modificou-se educação necessária
ao preparo dos estudantes para um desempenho profissional que vai ocorrer num contexto bem
diferente do que estão vivendo enquanto estudam. Muitas das informações de que irão precisar
na sua vida profissional não foram ainda inventadas. E, sobretudo, não será possível para alguém
trabalhar eficientemente, a não ser que continue sempre aprendendo.
A necessidade de uma educação centrada no aluno para que ele desenvolva, através desse
enfoque, as suas habilidades para resolver problemas falam, também, a favor da educação a
distância e as instituições educacionais começaram a perceber isso.
A fundação da Open University inglesa, nos anos 70, iniciou uma nova fase no desenvolvimento
da EAD, com a utilização de vários instrumentos, tanto para a comunicação com os estudantes, como
para a recepção e o envio de materiais educativos. Ao uso do correio, radio ou tv, foram se somando
outros meios, como o fax, as transmissões por satélites, os vídeos e as comunicações via Internet.
Nos EEUU multiplicaram-se as experiências nesse sentido e a maior parte dos mais de
4000 instituições de ensino superior reconhecidas oferecem, hoje, algum curso de EAD.
O desenvolvimento foi vertiginoso: de 300000 estudantes nos anos oitenta, já se conta com
cerca de um milhão e meio em 2002.
Na Espanha, a UNED, Universidade Nacional de Educação a Distância, já tem cerca de
30 anos de existência, 5.000 docentes e aproximadamente 200.000 estudantes, sendo a maior
universidade da Europa.
A expansão da EAD é fácil de justificar: essa forma de ensinar acena com uma solução real
para as dificuldades de responder ao desafio de uma população que precisa chegar à universidade
para aumentar suas possibilidades de êxito no âmbito do trabalho em contínua mudança.
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Há poucos anos, um curso de EAD se compunha de um material impresso que podia vir
acompanhado de áudio cassetes, vídeos cassetes, emissões de rádio, tv e software multimídia.
Com a rápida implantação da Internet, todos esses conteúdos em diferentes suportes – papel,
cinta magnética e CD-ron - podem ser distribuídos pela WEB a custos mais baixos, o que supõe
um salto quantitativo e qualitativo. Com isso, foi possível uma superação crescente dos problemas
encontrados nos cursos iniciais de EAD. As principais dificuldades eram a complexidade no uso
das máquinas, a lentidão nas comunicações, a transmissão de informação quase somente textual
e os altos custos em hardware e softwares. Com a Internet e a WEB surgiu uma ferramenta
tecnológica livre desses entraves: mais fácil de ser usada (a cultura do clic) não só pelo receptor
(aluno) como pelo emissor (professor), capaz de apresentar informações digitalizáveis não só de
texto, mas também de áudio+ vídeo. No Brasil, neste ano de 2002, o custo da telefonia vem se
tornando mais accessível, as ligações já não são interrompidas com freqüência, e esses entraves
deverão, em curto espaço de tempo, serem totalmente superados.
Já estamos sendo atropelados pela freqüência, cada vez maior, com que as instituições de
educação e formação desenvolvem projetos e desenham conteúdos adaptados às especificidades
das novas tecnologias. Ao mesmo tempo vão se estabelecendo verdadeiras redes internacionais de
universidades e de centros de formação a distância, que desconhecem fronteiras. As comunidades
são compelidas a atuar, simultaneamente, como provedoras de suportes informativas e de
conteúdos. A aprendizagem assistida por computador experimentou, nos últimos anos, um
avanço tão significativo que deverá estimular o aparecimento de muitas experiências de ensino a
distância com a utilização desse multi meio.
Os desafios colocados pela internet às sociedades que não alcançaram um alto grau de
desenvolvimento tecnológico são enormes e pedem soluções rápidas.
Nesse sentido, os governos e a sociedade como um todo devem estar muito atentos ao fato,
indesejável, da educação a distância vir a se constituir numa nova forma de discriminação e de
alijamento de parte da população mundial a uma educação equânime.
A Educação a Distância no Brasil
A educação a distância não é novidade no Brasil. A fundação da Rádio Sociedade no Rio
de Janeiro, por Roquete Pinto, em 1923, é considerada um marco em sua história. A este se
sucederam muitos projetos educativos usando o rádio: a Rádio Escola Municipal no Rio de
Janeiro, a Universidade do Ar, mantida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, o Movimento de Educação de Base - MEB, o Projeto Minerva, e muitos outros.
O ensino por correspondência usado pela Marinha e pelo Instituto Monitor desde 1939 tem
sua tradição continuada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM (Rio de
Janeiro), pelo Instituto Universal Brasileiro (São Paulo), pelo trabalho do Centro de Educação
Técnica CETEB (Brasília), pela Fundação Padre Landell de Moura - FEPLAM (Rio Grande do
Sul), para citar algumas entidades.
A televisão, com finalidades educativas, proposta pelo mesmo Roquete Pinto em 1952,
continua sendo um dos meios mais utilizados para a educação a distância. Ao longo do tempo,
graças a experiências bem sucedidas, e outras nem tanto, está sendo possível usar a televisão e sua
tecnologia para apresentar propostas de trabalho inovadoras. Como exemplos, com abrangência
nacional, estão no ar projetos como o “Telecurso 2000 – 1º e 2º graus e curso profissionalizante
de Mecânica”, Um salto para o futuro “, destinado à atualização de professores e os programas
da TV Escola (Proformação e Proinfo) com o objetivo de aperfeiçoamento de professores da
rede pública e melhoria da qualidade do ensino.
Podemos ainda citar o Projeto Saci, sob a responsabilidade das forças armadas que nos anos
60, a partir de Natal (RN), implantou um curso de 1º grau. No SESC funciona um curso de
matemática e outro de Língua Portuguesa para suprir as necessidades básicas dos trabalhadores.

MARCOS LEGAIS

Ainda nos lembramos do Telecurso 1º e 2º grau da Abril, assim como os cursos da Fundação
Padre Anchieta e do Bradesco: 1º e 2º graus e auxiliar de comercio exterior.
É interessante lembrar que o Ministério da Educação nasceu no Ministério da Instrução
Pública, Correios e Telégrafos, com o intuito de unificar o país.
Nesse inicio de novo século, outros desafios se apresentam: a globalização atingiu também a
educação. Expressões como “e-mail”, lnternet, CD ROM passam a fazer parte do vocabulário
de professores e estudantes abrindo as portas para um universo de informações e criando novas
modalidades de ensino/aprendizagem.
Fundamentação Legal da EAD
Na Lei 9394/96 o assunto pode ser considerado a partir do artigo 5º, parágrafo 5º quando,
de forma indireta, postula que “para o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder
Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente
da escolarização anterior”.
Há ainda referencias a EAD:
Art 32- §4 O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino
a distância utilizado como
1
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.
Art. 38, ao tratar do exame supletivo “os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos
educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediantes exames”.
Art. 40 “diferentes estratégias de educação continuada”, referida em documentos oficiais,
pela Unesco, como sinônimo de educação permanente.
Art. 63 “programas de educação continuada para profissionais da educação dos diversos níveis”
Art 47 - Na educação superior...
§ 3º É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a
distância.
A matéria é tratada especificamente no:
Titulo VIII
Das Disposições Gerais
1 1 Emergência, segundo Houaiss: “ situação grave, perigosa, momento crítico ou fortuito;
contingência ; combinação inesperada de circunstancias imprevistas e que exigem ação
imediata” As situações emergenciais devem ser tratadas como casos individuais, que aparecem
inopinadamenete, e como tais, definidas uma a uma pelos sistemas de ensino.
Art 80
O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada.
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por
instituições especificamente credenciadas pela União.
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma
relativo a cursos de educação à distância.
§ 3º A norma para a produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e
a autorização para sua implementação, caberá aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver
cooperação e integração entre os diferentes sistemas.
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§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: ·.
I custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e
imagens;
II concessão de canais com finalidade exclusivamente educativa;
III reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canis
comerciais.
Titulo IX
Das Disposições Transitórias
Art 87 – É instituída a Década da Educação...
§ 3º Cada Município e, supletivamente o Estado e a União, deverão:
II prover cursos presenciais e a distância para jovens e adultos insuficientemente
escolarizados;
III realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando
também para isso os recursos da educação a distância.
Regulamentação posterior da EAD no Brasil
A Educação a Distância no Brasil foi normatizada pelo Decreto nº 2494, de 10 de fevereiro
de 1998 (publicado no D.O.U. de11/02/98), Decreto n. º 2561, de 27 de abril de 1998
(publicado no D.O.U. de 28/04/98) e pela Portaria Ministerial n. º 301, de 07 de abril de 1998
(publicada no D.O.U. de 09/04/98). De acordo com o Art. 2º do Decreto n. º 2494/98, “os
cursos à distância que conferem certificado ou diploma de conclusão do ensino fundamental para
jovens e adulto, do ensino médio, da educação profissional e de graduação serão oferecidos por
instituições públicas ou privadas especificamente credenciadas para esse fim...”
Para oferta de cursos a distância dirigida à educação fundamental de jovens e adulta, ensino
médio e educação profissional de nível técnico, o Decreto 2.494/98 - posteriormente alterado
pelo Decreto n. º 2561/98 - delegou competência às autoridades integrantes dos sistemas
de ensino, de que trata o artigo 8º da LDB, para promover os atos de credenciamento de
instituições localizadas no âmbito de suas respectivas atribuições. Assim, as propostas de cursos
nestes níveis deverão ser encaminhadas ao órgão do sistema municipal ou estadual responsável
pelo credenciamento de instituições e autorização de cursos, a menos que se trate de instituição
vinculada ao sistema federal de ensino, quando, então, o credenciamento deverá ser feito pelo
Ministério da Educação.
Conforme o Art. 6º do Dec. 2494/98, os diplomas e certificados de cursos à distância
emitidos por instituições estrangeiras, mesmo quando realizados em cooperação com instituições
sediadas no Brasil, deverão ser revalidados para gerarem os efeitos legais. A Resolução CNE/
CES 1/2001, no seu art. 4º, e a Resolução CNE/CES 1/2002 dispõem sobre revalidação de
diplomas e certificados de cursos de graduação e pós-graduação expedidos por estabelecimentos
estrangeiros de ensino superior; tais normas, vigentes para o ensino presencial, são válidas para
o ensino a distância.
Plano Nacional de Educação 2001-2010, Lei nº 10172/01
O PNE, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Exmo Sr Presidente da
Republica, em 09/01/2001, cumprindo mandato constitucional (artigo 214 da CF/88) e
uma determinação da Lei 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fixa diretrizes,
objetivos e metas da política educacional para um período de dez anos.
A Educação a Distância é tratada dentro das Modalidades de Ensino, sob o nº 6. Educação
a Distância e Tecnologias Educacionais, onde está enfatizada a necessidade de ampliar-lhe a
conceituação “para poder incorporar todas as possibilidades que as tecnologias de comunicação
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possam propiciar a todos os níveis e modalidades de educação, seja por meio de correspondência,
transmissão radiofônica e televisiva, programas de computador, internet, seja por meio dos mais
recentes processos de utilização conjugada de meios, como a telemática e a multimídia”.
O incentivo ao desenvolvimento de programas de educação a distância inclui se permitir a
multiplicação de iniciativas, dentro do espírito geral da liberdade de imprensa consagrada pela
Constituição, embora sujeita a padrões de qualidade e, quando se tratar de cursos regulares que
dêem direito a certificados ou diplomas, a regulamentação e o controle de qualidade por parte
do Poder Público devem ser rigorosos.
Dentre os objetivos e metas definidos no PNE estão o estabelecimento, por parte da União,
no prazo de um ano, de normas para credenciamento das instituições que ministram cursos a
distância e, em colaboração com os demais entes federativos, dentro de dois anos, os padrões
éticos e estéticos mediante os quais será feita a avaliação da produção de programas de educação
a distância.
Estão especificamente citadas as seguintes metas:
• ampliar a oferta de programas de formação a distância para a educação de jovens e adultos,
especialmente no que diz respeito a oferta de ensino fundamental, com especial consideração
para o potencial dos canais radiofônicos e para o atendimento da população rural;
• promover, em parceria com o ministério do trabalho, as empresas, os serviços nacionais de
aprendizagem e as escolas técnicas federais, a produção e difusão de programas de formação
profissional a distância;
• promover, com a colaboração da União e dos Estados e em parceria com instituições de
ensino superior, a produção de programas de educação a distância de nível médio.
• Observar, no que diz respeito à educação a distância e às novas tecnologias educacionais,
as metas pertinentes incluídas nos capítulos referentes à educação infantil, à formação de
professores, à educação de jovens e adultos, à educação indígena e à educação especial.
Conceitos Básicos
As conceituações de educação a distância variam, conforme a ênfase que os diferentes autores
colocam em um ou outro ponto do processo.
É indispensável partir de um consenso sobre os conceitos básicos a serem adotados no
estabelecimento de políticas e diretrizes visando a promoção da educação a distância. Com
essa finalidade, é importante distinguir, com clareza, as diferenças entre educação presencial e
a distância, assim como delimitar outros conceitos como os de: educação presencial, educação
aberta e educação continuada. A título de maior esclarecimento incluímos também definição
de teleducação, conceito de “virtual” e algumas considerações a respeito de processos de
participação e de interação. No final, chegamos ao conceito de educação a distância adotado
nessas Diretrizes.
• Teleducação: a palavra teleducação refere-se, por sua etimologia (tele = ao longe), à educação
a distância e, não necessariamente, à educação via televisão. Esta é apenas um dos meios que
pode ser utilizado para veicular os conteúdos educativos.
• Educação continuada: O artigo 80 da LDB, além da educação a distância, cita os programas de
educação continuada. Aprender é um processo que se realiza ao longo da vida. O acesso a cursos,
treinamentos, grupos de estudos, respondem às necessidades individuais de aperfeiçoamento,
especialização, crescimento pessoal e profissional, visando atender às exigências criadas pelo
desenvolvimento tecnológico e pelos novos perfis profissionais exigidos dos trabalhadores.
Programas de educação continuada em todos os níveis e modalidades de ensino podem ser
realizados presencialmente, a distância ou combinando as duas formas.
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• Complementação de aprendizagem: O uso das estratégias do ensino a distância no ensino
presencial, como complementação da aprendizagem, está previsto no artigo 32, § 4 da
LDBEN “o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações de emergência”. É, sem dúvida, uma
excelente oportunidade de enriquecimento do trabalho docente, assim como possibilidade
de aceleração e recuperação de estudos para os alunos.
• Educação aberta. A particularidade mais importante de educação aberta refere-se à
não exigência de pré-requisitos legais para o acompanhamento dos cursos, que podem
ser presenciais ou a distância. Não há restrições, exclusões ou privilégios. O objetivo
dos interessados é atualizar-se, ampliar conhecimentos. O atestado de participação que
estes cursos conferem não dá direito a exercício profissional e nem a prosseguimento de
estudos.
• O termo “a distância”
Distância (segundo o dicionário Houaiss) é o espaço entre dois corpos; espaço muito grande
que separa dois seres, dois objetos, dois lugares; intervalo de tempo decorrido entre dois
instantes.
Já a expressão a distância quer dizer: de longe, de um ponto distante. Quando a distância
de que se fala não é especifica, grafe-se sem crase; deve-se grafar com crase quando a distância é
específica.
A palavra abrange, portanto, tanto a relação de tempo como a de espaço.
Outros termos que podem ajudar a compreensão de conceito são:
Diacrônico: O que ocorre ou é feito ao longo de um tempo e
Sincrônico: O que ocorre, o que se apresenta precisamente ao mesmo tempo em que outro
fato ou processo acontece.
Nestas Diretrizes adotamos a expressão “a distância” para significar processos diacrônicos
ou sincrônicos que ocorrem em distâncias não específicas.
• Conceito de “presencialidade”
Presença: fato de alguém estar em algum lugar, opõe-se a ausência, que é a falta, a lacuna,o
vazio. Presencial é algo feito à vista de alguém ou diante de alguém.
Ausência: diz daquele que não se envolve, que não toma parte ativa em um relacionamento,
em um grupo; diz-se de um individuo que não está presente, mas cujo paradeiro se conhece.
Refletindo sobre esses termos vê-se o quanto é difícil aplicá-los literalmente ao processo
educacional e mesmo escolar, pois o fato de alguém estar presente em algum lugar não garante
que esteja participando dos atos, tomando parte nos acontecimentos pedagógicos que ali se
desenrolam. Alem do mais “ausência”, como falta de presença, não se confunde com a inexistência
do individuo e até mesmo com desconhecimento do local onde o mesmo está “presente”.
Buscaremos então definir “presencialidade” na educação presencial, e na educação a distância,
recorrendo também ao conceito de “virtual”.
- Presencialidade: na educação “presencial”
Educação presencial é o processo ensino-aprendizagem que acontece por meio do contato
sensorial físico, direto, entre professores e alunos. A capacidade de comunicação do professor,
o incentivo ao diálogo com os alunos, a preocupação com a participação e interação dos alunos
entre si e deles para com o professor são fatores de êxito nessa modalidade de ensino.
Nesse tipo de educação, os alunos são agrupados em turmas, freqüentam a mesma sala de
aulas e sua freqüência deve ser computada, e, em muitos casos, é regulamentada por lei.
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Para aprofundarmos a nossa compreensão sobre a importância da presença de alunos e
professores num mesmo lugar, precisamos agregar os termos “participação e interação” em
nossas considerações:
participar= é ter parte em, ou ser alguém que seja um elemento ativo.
interagir=é exercer ação mutua, afetando ou influenciando o desenvolvimento ou a condição
um do outro.
Esses dois processos – participação e interação- são condições para que ocorra aprendizagem.
Vejamos como esta ultima aparece descrita nas Diretrizes Curriculares feitas por esta Câmara de
Educação Básica, com nossos grifos:
Conforme o Parecer CNE 4/98 das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental “as aprendizagens são constituídas na interação entre processos de conhecimento,
linguagens e afetos, como conseqüência das relações entre as distintas identidades dos vários
participantes do contexto escolarizado, através de ações inter e intra-subjetivas...”.
Na mesma direção, e com as diferenciações próprias, o Parecer CEB 15/98, das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, coloca “... a organização curricular do Ensino
Médio deve ser orientada por alguns pressupostos, entre eles, os indicados a seguir:
– “... abertura e sensibilidade para... de modo a estabelecer uma relação ativa entre o aluno
e o objeto do conhecimento e a desenvolver a capacidade de relacionar o aprendido com o
observado, a teoria com as suas conseqüências e aplicações práticas...”.
– - “... adotar estratégias de ensino diversificadas... bem como potencializar a interação entre
aluno-professor e aluno-aluno para a permanente negociação dos significados dos conteúdos
curriculares...”.
Vemos que as Diretrizes acima citadas entendem que a interação entre processos de
conhecimento, linguagens e afetos são uma conseqüência das relações entre as distintas identidades
dos participantes do contexto, daí a necessidade de potencializar a interação entre aluno-professor
e aluno-aluno para a permanente negociação dos significados dos conteúdos curriculares.
- “Presencialidade” na educação a distância
Na educação a distância, a presença física dos alunos, em horário e local determinados é obrigatória,
pelo Decreto nº 2494/98, somente “para fins de promoção, certificação ou diplomação...”, “no
processo, por meio de exames presenciais, de responsabilidade...” (artigo 7º).
Como deve então se dar a relação entre os participantes do processo ensino aprendizagem
nesse tipo de educação? Como conceituar participação e interação na educação a distância?
A interação pode ocorrer sem que os protagonistas estejam presentes fisicamente; ela supõe,
necessariamente, dois elementos e um meio de comunicação: o aluno e o projeto pedagógico do
curso mediados por aparatos de comunicação, inclusive os chamados “virtuais”.
Conceituação de virtual
Os dicionários, como o Aurélio, vinham registrando virtual como “existente apenas em
potencia ou como faculdade; não realidade; somente com efeito real”, opondo-se a “efetivo,
formal, real”.
No dicionário Houaiss (2001), a palavra virtual é apontada como um neologismo anglicizante
com o sentido de “quase real, praticamente total” o que aponta para uma evolução do termo a
medida em que o progresso tecnológico ocorre.
Adotaremos neste documento a palavra virtual significando: algo que contém a força necessária
para produzir determinado efeito ou resultado.
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Nestas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação a Distância, respeitando as definições
de aprendizagem das demais Diretrizes Nacionais da Educação Básica, nas quais a interação
constante entre professores, alunos e ambiente é fundamental reafirmamos que a educação a
distância propiciando a auto-aprendizagem, por intermédio dos meios de comunicação, não
ocorre sem o compromisso de acompanhamento do desempenho do aluno por parte do professor
que planeja e elabora a situação de ensino. A educação a distância, não prescinde do diálogo que
está presente tanto no formato simples do ensino por correspondência como nas complexas
redes de computadores.
A vista dessas colocações, consideramos que a distinção entre presencial e a distância não
significa necessariamente um ensino rico ou pobre em oportunidades de aprendizagem. Podemos ter uma aula presencial sem nenhuma interatividade como uma aula a distância rica em
interatividade.
Tanto na sala de aula “presencial”, como através de tele-meios, a proposta pedagógica deve:
- pressupor a participação/intervenção dos alunos, ou seja, eles devem participar da construção
do conhecimento.
- garantir a bidirecionalidade da emissão e da recepção, condições para a ação conjunta do
professor e dos alunos;
- potencializar a comunicação, sabendo-se que o conhecimento se constrói na interação entre
aluno-professor e aluno-aluno;
- suscitar a expressão e a confrontação das subjetividades, o que supõe lidar com as diferenças,
trabalhando a tolerância e a democracia.
A Lei 9394/96 determina uma limitação, importante de ser ponderada nestas Diretrizes,
quando coloca no artigo 32 parágrafo 4º que: ”o ensino fundamental será presencial, sendo
o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais”.
O legislador, ao colocar o termo “presencial” (pro essere= fisicamente próximo, à mão),
refere-se à presença física, continua e diária, dos alunos e docentes em um ambiente compatível
com a expressão “sala de aula”. A partir das considerações colocadas nestas Diretrizes, faça-se
necessário, em outro instrumento legal, definir “complementação” em termos de duração e
formato, assim como “emergencial”. Trata-se de uma questão instigante: é melhor transportar as
crianças por longas distâncias até uma sala de aula, ou seria mais sensato “transportar” o ensino
até elas?
De qualquer modo, o termo “emergencial”, conforme empregado na LDB, designa uma
situação excepcional e transitória, um momento de dificuldade intransponível.
A Educação a Distância apresenta peculiaridades que a indicam, predominantemente, para
uma população adulta, ou, pelo menos, acima da idade própria da escolaridade básica. Esta
última necessita de forte apoio logístico e institucional que estabeleça meios permanentes de
estimulo social e motivação individual. As crianças e adolescentes vão à escola para “aprender a
aprender, a fazer, a ser e a conviver”, competências para cujo desenvolvimento é indispensável
a troca com seus pares e com adultos. É através da imitação, da elaboração de vivências e da
construção coletiva do conhecimento que se promove o desenvolvimento da personalidade em
formação, até o final da Educação Básica.
Portanto, a Educação a Distância precisa de bons motivos para ser utilizada na etapa do
Ensino Médio da Educação Básica. A não ser em casos em que a demanda social para essa opção
seja altamente justificada, as próprias características da modalidade a tornam menos viável para
propiciar a consecução dos objetivos do Ensino Médio na idade própria.
Quando for o caso, é preciso que os projetos levem em consideração que a idade, dos
menores de 18 (dezoito) anos, indica que estão ainda em fase de desenvolvimento, em período

MARCOS LEGAIS

de formação de suas personalidades. As propostas pedagógicas devem adequar-se muito bem a
essas necessidades.
Conceito de educação a distância
Muitas são as definições de educação a distância na literatura técnica sobre o assunto. No
Decreto nº 2.494 de 10/02/98 que regulamenta o art. 80 da LDB, temos a definição que
se segue: “Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem,
com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos
meios de comunicação “.
Consideramos, a definição dada pelo Decreto nº 2.494/98 como um ponto de partida. Como
está, poderia parecer que o que distingue a educação a distância é simplesmente o uso organizado
e combinado de recursos didáticos - impressos, programas de televisão ou de rádio, software,
entre outros - divulgados pela imprensa, emissoras de televisão e rádio ou mesmo acessados via
lnternet, com a finalidade de possibilitar a auto-aprendizagem. Destaca, dessa maneira, o papel
do professor ou da instituição que mantém cursos ou programas a distância privilegiando apenas
um dos elementos do processo ensino-aprendizagem. A definição peca, também, ao deixar de
mencionar claramente o planejamento didático, que levará à seleção dos recursos didáticos e sua
posterior organização, com o objetivo de possibilitar a auto-aprendizagem.
A qualidade da educação a distância não pode restringir-se à seleção e à organização de
recursos didáticos. É importante lembrar que “educar a distância significa oferecer ao aluno
referenciais teórico-práticos que levem à aquisição de competências cognitivas, habilidades e
atitudes que promovam o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho” (Neves, 1997). Isto requer um esforço sério de planejamento, de
pesquisa de características da clientela, de conteúdos pertinentes, de tratamento das informações,
de avaliação da aprendizagem, e de operacionalização do sistema.
Por outro lado, limitar o ensino à sua veiculação nos meios de comunicação parece impróprio.
Lembra a utilização apenas dos chamados “big media” - rádio, televisão - enquanto são
inúmeras as experiências bem sucedidas com outros meios - textos, kits, etc. A flexibilidade
de implementação de programas de educação a distância é, neste sentido, bastante grande e
seus limites residem na capacidade criativa do educador que planeja o processo de ensino/
aprendizagem e sua operacionalização.
A educação a distância é uma estratégia educativa extremamente flexível, que se baseia no
estudo independente, possibilitando ao educando a escolha de horários, a determinação do
tempo e do local de estudos e que reduz ou dispensa situações presenciais de ensino. Mas não se
limita a um auto estudo, pois é indispensável a existência de uma forte interação com a instituição
que, através de diferentes meios de comunicação, oferece o curso.
Os recursos de instrução, especialmente planejados com essa finalidade, apresentam-se
sob a forma de textos, fitas de áudio ou de vídeo, programas computadorizados e outros que
contribuem para superar a distância entre educador e educando, permitindo que indivíduos com
diferentes idades e experiências tenham o seu ritmo respeitado.
A veiculação dos conteúdos pode ser feita por correspondência, por emissoras de rádio ou
de televisão, jornais, revistas, redes computadorizadas, sistemas interativos e outras formas de
comunicação. A avaliação, em geral, é feita no processo. Atenção especial é dada aos esquemas de
apoio à aprendizagem, prevendo formas de diálogo a distância por meio de cartas, telefone, fax e
outros meios, assim como atividades presenciais, para que o aluno, embora isolado, não se sinta só.
Não há dúvida de que “a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio
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do ensino, em instituições próprias“, (§1º do art.1ºda LDBEN) recebe fortes influências do
desenvolvimento cultural e tecnológico da humanidade. Percorrendo a história das civilizações
e, especificamente, a da educação, podemos acompanhar essa evolução, como, com propriedade,
analisou Pierre Levy, em seu livro Tecnologias da Inteligência, ao considerar as culturas, do
ponto de vista de suas técnicas de comunicação, em diversas fases.
Na primeira fase, da oralidade primária, todo o edifício cultural estava fundado sobre as
lembranças dos indivíduos; a inteligência encontrava-se identificada com a memória, sobretudo a
auditiva. O aprendizado se fundamentava na palavra, os mais jovens escutavam os mais velhos.
Na segunda fase, da oralidade secundária, foi introduzida a escrita, continuando a oralidade,
agora secundaria, mas indispensável. A maior parte dos conhecimentos em uso hoje, aqueles de
que nos servimos na nossa vida cotidiana, nos foram transmitidas oralmente. Porém, a escrita
permitiu uma situação pratica de comunicação radicalmente nova. Pela primeira vez os discursos
podiam ser separados das circunstancias particulares em que eram produzidos. Na sociedade oral,
o contador adaptava sua narrativa às circunstancias, aos interesses e aos conhecimentos de seu
destinatário, fazendo assim uma tradução, ou seja, uma adaptação aos ouvintes. A comunicação
escrita, entretanto, na grande maioria das vezes, é produzida fora do contexto de quem a recebe;
assim a atribuição de sentido passou a ocupar o lugar central no processo de comunicação. De
geração em geração aumentava, cada vez mais, a possibilidade de distância entre o autor e o
leitor. Uma quantidade potencialmente infinita de comentários e de interpretações aparecia a
partir de um texto escrito; a leitura introduziu conflitos, fundaram-se escolas rivais, pois visando
diminuir a existência dessa distância entre o autor e o leitor, a interpretação passou a criar maior
distância ainda. Com a escrita, o tempo e o espaço tornaram-se lineares, históricos, seqüenciais.
O saber passou a estar estocado, consultável, disponível, susceptível de analise e de critica.
Com a invenção da imprensa, então, transformou-se completamente a forma de transmissão dos
textos; o destinatário agora é um sujeito isolado que lê em silencio. Já estamos tão acostumados à
comunicação escrita que nos esquecemos da sua organização típica: paginação regular, sumario,
índice, cabeçalho, uso de tabelas, esquemas. A invenção de Gutenberg permitiu que um novo
estilo cognitivo se instaurasse.
A terceira fase surgiu quando o radio, o telégrafo, o telefone, a televisão aumentaram
extraordinariamente o potencial de comunicação do homem, embora se baseassem nas mesmas
formas de transmissão dos conteúdos, características das fases anteriores.
Já o computador introduziu uma figura antropológica ainda desconhecida: ele não é apenas
uma estratégia para se operar no mundo, diferente das anteriores, mas ele modifica o próprio
mundo. Quando o livro chegou à escola, ela não foi abolida. Pelo contrário, ela tornou-se
mais importante e necessária, pois o livro tinha que ser interpretado, discutido e assimilado. O
computador, a internet também não vão abolir a escola, pois suas funções e possibilidades tem
que ser selecionadas, apreendidas e transformadas.
A informática introduz um novo tipo de pensamento, pois o conhecimento de tipo operacional
é fornecido pela informática em tempo real, diversamente ao tempo circular da oralidade e ao
tempo linear das sociedades da escrita. Um modelo digital não é lido ou interpretado como um
texto clássico, ele geralmente é explorado de forma interativa; o modelo informático é plástico,
dinâmico dotado de uma certa autonomia de ação e de reação. A forma de relacionar-se com ele
não é plana como nos textos, mas sim em camadas; vai se aprofundando, uma janela em cima
de outra. Podemos dizer que emergiu no final do século XX um modo de conhecimento que os
epistemologistas ainda não inventariaram.
Podemos concluir que as tecnologias da inteligência não são excludentes, elas coexistem, com
intensidade variável: a oralidade persistiu como fonte de aprendizagem depois da introdução da
escrita, assim como ambas permanecem agora, com o uso de formas variadas de comunicação a
distância, como o radio a televisão e o computador. Sendo assim, o uso de novas tecnologias na
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teleducação não dispensa, pelo contrario, incorpora os processos de ensino aprendizagem utilizados no ensino presencial.
Chegamos assim à definição de Educação a Distância utilizada nestas Diretrizes: a Educação
a Distância é uma modalidade de educação que, através de Projeto Pedagógico apropriado e
utilizando qualquer meio de comunicação principalmente não presencial, por meio de programas educacionais com projeto pedagógico próprio, planejamento específico e objetivo definido,
ofereça ao aluno referenciais teórico-práticos que levem à aquisição de competências cognitivas,
habilidades e atitudes que promovam o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.
Pressupostos Básicos para uma Educação a Distância de Qualidade
a) Relação professor – aluno
O termo educação a distância cobre as várias formas de estudo, em todos os níveis, que
não se encontram sob contínua e imediata supervisão de tutores em salas de aula ou nas
mesmas dependências, mas que, não obstante, beneficiam-se do planejamento, orientação e
acompanhamento de uma instituição tutorial.
A separação professor-aluno ocorre em diferentes níveis. Vai do estudo individual isolado
à assistência de sistemas organizados de recepção. O aluno, porém, nunca deve sentir-se só.
É necessário prever esquemas de acompanhamento, instâncias às quais recorrer, sejam estas
os próprios instrutores, face a face, ou através de meios que podem variar dos mais simples mensagens de mão única via correio - até o uso de sofisticados meios eletrônicos interativos.
Deve-se distinguir entre várias acepções de estudo a distância: estudo individual, estudo
organizado - em pequenos ou grandes grupos com a presença de um orientador ou facilitador da
aprendizagem. A parte principal do conteúdo é transmitida por intermédio de cursos planejados
e produzidos antecipadamente e ministrados de forma a permitir que o aluno estude de acordo
com seu ritmo de aprendizagem, suas disponibilidades de tempo e de local.
b) Existência de uma instituição responsável pelo planejamento, pela preparação dos materiais
didáticos e pelo fornecimento de apoio ao aluno e gestão de todo o processo.
Cabe às instituições a responsabilidade de formar e manter a equipe encarregada do tratamento
dos currículos, pelo planejamento e elaboração dos materiais de instrução, pela implementação
e pela implantação dos cursos e programas. É preciso ficar claro que as atividades envolvidas na
educação a distância constituem trabalho de equipes interdisciplinares. Embora cada elemento
tenha competências específicas e funções diferentes, de acordo com sua especialidade - pedagogo
(tecnólogo de ensino-aprendizagem), especialista em conteúdo, especialista em comunicação
audiovisual, técnicos para diferentes meios (redatores, ilustradores, produtores de televisão, de
rádio, programadores e outros), todo o esforço deve ser coordenado, de forma competente e
imaginosa, em uma única direção: o aluno. Para isso é necessário que todos participem de todas
as fases do planejamento a fim de que falem a mesma linguagem.
A instituição é responsável pela qualidade dos programas que mantém. Assim, deve estabelecer
as linhas mestras, os objetivos gerais para os programas e apoiar as atividades desenvolvidas
pela equipe de educação a distância, proporcionando boas condições de trabalho, os recursos
tecnológicos necessários, flexibilidade e rapidez nas decisões e atualização permanente de seus
membros. É também, a instituição, responsável perante os alunos e a sociedade no que se refere
ao cumprimento dos direitos que lhes foram prometidos.
Ao ser mantida por instituição educacional que oferece cursos presenciais, o ensino a distância
deveria se beneficiar do envolvimento de todos os seus agentes educacionais, sem preconceitos,
reconhecendo e respeitando um novo paradigma.
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Aqui deve ser discutida a questão de se as atividades de educação a distância devem, inicialmente,
ser oferecidas por instituições de educação que já mantenham cursos presenciais da modalidade
que pretendem oferecer a distância, como uma atividade desenvolvida concomitantemente aos
cursos regulares que mantém. Esta parece ser uma tendência atual em alguns paises. A Faculdade
de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires, por exemplo, permite que o aluno
escolha em que tipo de ensino, se presencial ou a distância, receberá as disciplinas que deve
cursar. Entretanto é possível que venham a existir instituições criadas exclusivamente com a
finalidade de oferecer ensino a distância, que desenvolvam todos os passos do processo de ensino
- do planejamento dos cursos à utilização e avaliação.
Essa questão precisa ser considerada pelas instituições que vierem a oferecer cursos a distância,
pois o Brasil não tem experiência suficiente na matéria. Se por um lado não existe ainda o
“pedagogo web”, sabemos que, por outro lado, os especialistas em comunicação eletrônica,
televisiva, de radio transmissão etc, não tem“ a educação na alma”. Os exemplos do curso de
ProFormação do Mec e do Telecurso 2000 da Fundação Roberto Marinho/Fiesp são exemplos
disso. Muito se teve que trabalhar na formação de equipes que fossem proficientes tanto em
currículo como em comunicação, e os caminhos percorridos na elaboração e implementação
desses cursos a distância pouco se assemelharam aos projetos de cursos presenciais.
c) Utilização de meios de comunicação: impressos, materiais audiovisual, redes de computação,
telefones, fax e outros para apresentar os conteúdos do curso.
A educação a distância utiliza diferentes “mídias” de comunicação para estabelecer contato
com seus alunos. A seleção de meios é momento importante do planejamento pedagógico.
Muitas são as opções que se oferecem. A escolha do meio, ou de uma combinação de meios,
depende do tipo de conteúdo que está sendo tratado; da abrangência do projeto; da população
a ser atingida, da amplitude da área geográfica, das condições sócio-econômicas; da experiência
de vida e das habilidades dos alunos; dos recursos financeiros disponíveis para a execução do
projeto; das condições de recepção dos alunos; do conhecimento da linguagem de cada meio.
Ao contrário do que muitos pensam, o meio mais adequado não é sempre o mais sofisticado
e o mais caro, mas sim, aquele que melhor transmite a mensagem educativa. Apesar dos avanços
tecnológicos, o material impresso tem sido o mais utilizado em cursos a distância, isolado ou
como meio principal. Muitas experiências estão sendo realizadas via lnternet. O uso da lnternet,
pela riqueza de informações que proporciona, vem sendo incentivado, também, em outros níveis
de ensino à medida que os computadores tornam-se cada vez mais disponíveis.
Podemos afirmar que a integração de vários meios oferece maior cobertura para as diferenças
individuais e maior riqueza de informações.
d)Tratamento e apresentação dos conteúdos de maneira que levem à aprendizagem, respeitando
as características dos alunos, sua experiência de vida, de forma direta, clara e agradável.
Muitos são os modelos propostos pelos autores para o planejamento do ensino. Apesar
da diversidade de abordagens, o planejamento de cursos e disciplinas deve formular metas,
estabelecer pré-requisitos, definir estratégias, especificar tipos e critérios de avaliação, descrever
formas de implantação e selecionar os meios de comunicação que serão usados tendo sempre
como referência o aluno, suas características e necessidades.
No que se refere ao material didático, não é suficiente, como muitos acreditam, utilizar
textos tradicionais e acrescentar, ao final, questões para discussão e estudo. Os textos devem ser
trabalhados para esclarecer os objetivos a atingir, motivar o aluno, dialogar com ele, facilitar sua
aprendizagem, em linguagem clara e simples (sem, por isso, ser pobre). Preparado a partir da
experiência e do contexto de vida do aluno, o material de ensino deve permitir a ele apropriarse do conteúdo, avaliar seu desempenho no processo, desenvolver competências, conteúdos,
procedimentos, habilidades e atitudes. A integração dos diversos meios deve ser pertinente, sua
concepção agradável e orientadora, as tarefas propostas significativas, a bibliografia acessível.
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O material didático deve ser preparado por uma equipe multidisciplinar, composta pelos
melhores especialistas nos conteúdos a serem trabalhados, que tenham acesso à bibliografia
própria e atualizada e às mais ricas fontes de informação. Isto viabiliza a elaboração de materiais
de boa qualidade, capazes de incrementar as aulas presenciais dos melhores professores.
É preciso lembrar da questão dos direitos autorais na produção do material de ensino,
independente do meio de comunicação utilizado.
Devemos relembrar que a Educação a Distância só se afirma com um bom projeto.
e) lmplementação de formas de comunicação professor/aluno - ou instituição educacional
- para assistência ao aluno
Uma das máximas da educação a distância é que o aluno não pode sentir-se isolado. É parte
integrante do projeto de curso o planejamento da operacionalização que deve ser coerente com o
planejamento feito para a instrução. Esta operacionalização, no que se refere ao atendimento ao
aluno, assume as mais diversas formas ao longo de um continuum que vai desde a mais simples,
caracterizada pelo ensino por correspondência sem apoio de tutoria (ou seja, comunicação em
uma única direção professor/aluno) até os mais sofisticados sistemas de interação eletrônica. Estes
diferentes níveis de presencialidade introduzem no sistema um personagem novo, conhecido por
denominações como tutor, facilitador de aprendizagem, orientador de aprendizagem. Sua função é
atender o aluno em suas dificuldades, motivá-lo, orientar suas atividades, supervisionar suas tarefas.
O orientador atua, em geral, nas telessalas, nas reuniões programadas, nos plantões de atendimento.
É também o orientador de aprendizagem responsável pela avaliação do progresso dos alunos.
A formação dos tutores/orientadores de aprendizagem merece uma discussão cuidadosa.
A capacitação dos mesmos é indispensável para o êxito dos programas, mas eles precisam de
acompanhamento e apoio constantes. È recomendável à existência de uma equipe de “professores
dos tutores”, formada por especialistas, mestres, doutores e professores com experiência docente
para poderem ser consultados pelos tutores, quando for necessário.
É fundamental que os projetos de educação a distância tenham, desde seu inicio, a preocupação
com a consideração da experiência individual anterior de seus alunos, não somente no que se
refere ao tema a ser estudado, mas, principalmente, no tratamento dos conteúdos.
Deve-se levar em conta os aspectos importantes da cultura geral e local da população alvo
do curso. Em se tratando de pessoas com pouca escolaridade formal ou de indivíduos educados
em processos que pouco incentivaram a iniciativa individual, é imperativo que os cursos sejam
precedidos de ou, em todos os seus estágios incorporem, pequenos módulos que ensinem como
estudar, como utilizar o tempo e o material oferecido. Estimular a iniciativa do aluno, incentivar
a sua autonomia e nunca deixar de levar em conta a valorização das experiências e conhecimentos
anteriores dos estudantes são ações indispensáveis que precisam estar contempladas no
planejamento de um bom curso a distância.
f) Avaliação no processo permitindo ao aluno acompanhar seu próprio desenvolvimento
A avaliação é parte integrante do projeto de um curso. Principalmente na educação à distância,
é imprescindível que o aluno conheça com clareza os objetivos que deve atingir e que foram
definidos na fase anterior à produção dos materiais de instrução. Assim, o material didático deve
prever a auto avaliação à medida que vão sendo tratadas as unidades de informação. Essa auto
avaliação está presente nos testes e nas atividades propostas pelo elaborador e permitem ao aluno
o conhecimento de seu progresso e o reforço da aprendizagem.
Uma das formas comuns de organização dos conteúdos é a modular. Nestes casos, uma
avaliação é feita ao final de cada módulo e o sucesso do aluno permite sua passagem para o
módulo seguinte. O insucesso permite identificar as dificuldades e prever a instrução adicional
indicada para cada caso. Ao terminar os módulos, o aluno deverá ser submetido a uma avaliação
final, antes mesmo de se submeter aos exames que conferirão uma certificação específica.
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O projeto de avaliação deve ser desenvolvido à medida que se desenvolve o planejamento do
curso. Este se inicia com um diagnóstico, isto é, com a obtenção de informações sobre a situação
na qual se pretende interferir, o que irá definir as linhas de ação a serem adotadas.
Os conhecimentos dos alunos com relação a um tema proposto podem ser medidos por um
pré-teste. As informações obtidas orientam o professor com relação aos aspectos que devem ser
mais bem explorados ou enriquecidos e permitem que, ao final do curso ou do programa, seja
aplicado um pós-teste, em forma paralela ao pré-teste, e se comparem os resultados de entrada
e saída do aluno no processo, permitindo avaliar seu aproveitamento e, até, a eficiência do curso
e do docente.
A avaliação realizada ao longo do processo de ensino aprendizagem, durante o desenvolvimento
do curso, chama-se avaliação formativa. A avaliação formativa permite colher informações que
possibilitam reformular, corrigir ou recuperar eventuais falhas do processo, do programa ou do
material, aperfeiçoando-os. Com relação ao aluno, a avaliação formativa permite identificar suas
possíveis deficiências no processo de aprendizagem ajudando-o a progredir. Com relação ao
professor, a avaliação formativa pode auxiliar a rever seu próprio desempenho e reformular seu
programa para melhor adequá-lo às características de seus alunos.
Importância especial é atribuída na educação a distância à validação do material didático
produzido. Validação no sentido de testagem do instrumento, ou seja, aferição das premissas
em que o material se fundamentou. Este procedimento de avaliação é adotado, portanto, para
verificar se os elementos propostos no planejamento do material didático apresentam-se de forma
adequada no produto e, ainda, se os resultados obtidos com a sua aplicação correspondem às
expectativas. Valida-se, por exemplo, a linguagem utilizada, o desenvolvimento dos conteúdos
em relação aos objetivos, o formato pedagógico adotado, o formato físico e outras características
do material. Essa validação pode ser feita de várias formas: com comitê de especialistas, com
pequeno grupo de alunos retirados da população alvo, em aplicação experimental, usando
instrumentos de validação que contenham os critérios pré-estabelecidos. Os resultados obtidos
com a validação são analisados e, se indicarem necessidade de reformulação, esta deve ser feita
antes da edição definitiva do material.
É por intermédio da avaliação realizada no final de um programa ou curso, denominada
avaliação somativa, que determinamos a eficácia do trabalho desenvolvido bem como o grau de
aproveitamento dos alunos.
g) Observação das diretrizes curriculares nacionais, no caso de cursos que conduzem à certificação,
ou seja, deverão ser respeitadas as normas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação: Parecer 11/00 e Resolução 1/00 para a Educação de Jovens e Adultos; Parecer nº15/98,
de 01/06/98 e Resolução nº 3/98, de 26/06/98, para o Ensino Médio, Parecer 16/99, Resolução
4/99 e anexo 4/99 para a Educação Profissional de Nível Técnico, Parecer 1/99 e Resolução 2/99
para a Formação de Professores de Nível Médio na Modalidade Normal.
Implementação da Educação a Distância
De acordo com a Lei 9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, “o Poder Publico
incentivará (o tempo do verbo, indica ”dever “) o desenvolvimento e a veiculação de programa
de ensino a distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada”.
Portanto, alem de tornar a EAD possível em quase todos os níveis e modalidades de ensino e de
educação, ordenou ao Poder Publico que a incentivasse, e não que a limitasse.
Alem disso, o § 1º do artigo 80 estabelece que a EAD será organizada com abertura e regime
especiais, o que constitui uma das características essenciais de sua definição, impedindo que ela
seja avaliada com critérios idênticos ou semelhantes aos do ensino presencial.
Nesse sentido, a LDB avança em relação às primeiras abordagens conceituais relativas a essa
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modalidade de ensino. De inicio, a educação a distância foi definida pelo que não era, tomando-se um
referencial externo ao seu próprio paradigma, estabelecendo comparação imediata com a educação
presencial, também denominada educação convencional, direta ou face-a-face, onde o professor,
presente na sala de aula, é a figura central. No Brasil, até hoje, muitos costumam seguir o mesmo
caminho, preferindo tratar a educação a distância a partir da comparação com a modalidade presencial.
Esse comportamento não é de todo incorreto, mas promove um entendimento parcial do que é a
educação a distância e, em alguns casos, estabelece termos de comparação pouco científicos.
O Plano Nacional de Educação 2000/2010 estabelece que o incentivo ao desenvolvimento
de programas de educação a distância inclui se permitir a multiplicação de iniciativas, dentro do
espírito geral da liberdade de imprensa consagrada pela Constituição.
Apesar de seus méritos indiscutíveis e das várias experiências bem sucedidas no Brasil e em
outros países, a implementação da educação a distância enfrenta dificuldades. Os principais
obstáculos são: a desinformação a respeito do tema, os preconceitos daqueles que não conseguem
libertar-se do ensino convencional e enfrentar um novo paradigma; a falta de pessoal preparado
para o planejamento, produção, implantação e administração de sistemas de educação a distância,
e, nos últimos dois anos, a multiplicação de experiências sem controle de qualidade. Para muitas
pessoas, o desconhecimento leva a considerar a EAD uma alternativa pobre, de segunda categoria,
incapaz de provocar aprendizagem. É verdade que, lamentavelmente, experiências feitas sem o
menor compromisso com o desenvolvimento dos alunos reforçam os preconceitos existentes.
Pelas determinações legais e pelas próprias características da EAD, descritas neste Parecer, o
controle, pelo poder público, da qualidade dos cursos e a supervisão das condições de instalação
e oferta da Educação a Distância não podem ocorrer da mesma forma com que se procede, até
o momento, na chamada educação presencial. Esta é oferecida e recebida no mesmo ambiente,
sendo possível avaliar “in loco” as condições em que se dá. A linguagem, os instrumentos e os
recursos da educação a distância não são os mesmos, pois o termo “a distância” remete ao emprego
de meios de comunicação não presenciais, tornando essa forma de educação substancialmente
diversa, metodologicamente, do regime escolar em que a relação aluno-professor é imediata e
direta. O acompanhamento, a orientação, a avaliação e a supervisão tornam-se impossíveis de
serem feitas nos moldes tradicionais, posto que os alunos estão espalhados por todo o espaço de
alcance dos instrumentos tecnológicos adotados no curso.
Entretanto, as normas para a realização da educação a distância não deverão ser menos
rigorosas do que as da educação presencial, devendo elas assegurar a promoção e consolidação
da educação a distância de qualidade e com credibilidade junto à comunidade.
Diante desse desafio e da dificuldade de controle da oferta, inerente às próprias condições
da educação a distância, que pode atingir um numero imenso de alunos, a um custo que, com
o tempo, pode se tornar menor, oferecendo a educação de “pronta resposta”, impõe-se o
estabelecimento de normas específicas para sua implementação.
Detalharemos neste Parecer apenas as normas para implementação da modalidade de Ensino
a Distância na Educação Básica de Jovens e Adultos, e no Ensino Médio, ficando as demais para
serem tratadas em Parecer e Resolução específicos.
Implementação da Educação Básica de Jovens e Adultos e do Ensino Médio na Modalidade
a Distância
Prevista no artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, a
Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de
estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria.
Conforme estabelecido no parágrafo primeiro do mesmo artigo devem ser oferecidas
“oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho“
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O art. 4º VII da LDB também é claro:
Art 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
VII- oferta de educação regular para jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola;
O ilustre Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, no Parecer CEB 11/2000 assim se
pronunciou: “assinale-se, então: desde que a Educação de Jovens e Adultos passou a fazer parte
constitutiva da lei de diretrizes e bases, tornou-se modalidade da educação básica e é reconhecida
como direito público subjetivo na etapa do ensino fundamental. Logo, ela é regular enquanto
modalidade de exercício da função reparadora. Portanto, ao assinalar tanto os cursos quanto os
exames supletivos, a lei os tem como compreendidos dentro dos novos referenciais legais e da
concepção da EJA aí posta”.
Ora, a educação a distância oferece-se como a modalidade de ensino capaz de ser aquela que
o individuo precisa, no momento em que dela necessita, no lugar onde a pessoa se encontra e
a um custo que pode se tornar cada vez menor. Isso quer dizer democratização da educação,
possibilidade de reduzir as diferenças educacionais devidas à pobreza ou ao subdesenvolvimento
regional. Mas também quer dizer atualização de saberes e de fazeres, desenvolvimento do hábito
de estar sempre estudando e possibilidade de ser um cidadão atuante na sociedade da informação.
Nesse sentido também se manifestou o ilustre Conselheiro Cury, no referido Parecer:”
educação a distância sempre foi um meio capaz de superar uma série de obstáculos que se
interpõem entre sujeitos que não se encontrem em situação face a face. A educação a distância
pode cumprir várias funções, entre as quais a do ensino a distância, e pode se realizar de vários
modos. Sua importância avulta cada vez mais em um mundo dependente de informações rápidas
e em tempo real. Ela permite formas de proximidade não-presencial, indireta, virtual entre o
distante e o circundante por meio de modernos aparatos tecnológicos. Sob este ponto de vista,
as fronteiras, as divisas e os limites se tornam quase que inexistentes...dado seu caráter inovador e
flexível, pode sempre ser tomado de assalto por mãos inescrupulosas com conseqüências inversas
ao desejado: ensino medíocre e certificados e diplomas mercadorizados. Daí a importância de um
processo permanente de certificação que informe sobre a qualidade das iniciativas neste setor.”
Salientamos aqui alguns pontos da RESOLUÇÃO CNE/CEB N.º 1, DE 3 DE JULHO
DE 2000, que, acompanhada do Parecer CEB 11/2000, estabeleceu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos:
Art. 1º Esta Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultos a serem obrigatoriamente observadas na oferta e na estrutura dos componentes
curriculares de ensino fundamental e
médio dos cursos que se desenvolvem, predominantemente, por meio do ensino, em
instituições próprias e integrantes da organização da educação nacional nos diversos sistemas de
ensino, à luz do caráter próprio desta modalidade de educação.
Art. 5º Os componentes curriculares conseqüentes ao modelo pedagógico próprio da educação
de jovens e adultos e expressos nas propostas pedagógicas das unidades educacionais obedecerão
aos princípios, aos objetivos e às diretrizes curriculares tais como formulados no parecer CEB
nº11/00 que acompanha a presente resolução, nos pareceres CEB nº04/98, CEB nº15/98 e
CEB nº16/99, suas respectivas resoluções e as orientações próprias dos sistemas de ensino.
Parágrafo único: Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria
da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas
etárias e se pautará pelos princípios de eqüidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e
contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico
próprio, de modo a assegurar:
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I.quanto à eqüidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a fim de
propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos
e de oportunidades face ao direito à educação;
II.quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria e
inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do
mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores;
III.quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos componentes
curriculares face às necessidades próprias da EJA com espaços e tempos nos quais
as práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum
aos demais participantes da escolarização básica.
Art. 6º Cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da Educação de
Jovens e Adultos, respeitadas as diretrizes nacionais, a identidade desta modalidade de educação
e o regime de colaboração entre os entes federativos.
O Ensino Médio, ultima etapa da Educação Básica, está contemplado, em sua especificidade,
nos artigos 35 e 35 da LDB.
Importante salientar que o mesmo deverá ter a duração de três anos.
Salientamos aqui alguns pontos da RESOLUÇÃO CNE/CEB N.º 3, de 01 de JUnho de
1998, que, acompanhada do Parecer CEB 15/1998, estabeleceu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio:
Art. 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM, estabelecidas nesta
Resolução, se constituem num conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos
e procedimentos a serem observados na organização pedagógica e curricular de cada unidade
escolar integrante dos diversos sistemas de ensino, em atendimento ao que manda a lei, tendo em
vista vincular a educação com o mundo do trabalho e a prática social, consolidando a preparação
para o exercício da cidadania e propiciando preparação básica para o trabalho.
Art. 5º Para cumprir as finalidades do ensino médio previstas pela lei, as escolas organizarão
seus currículos de modo a:
I. I - ter presente que os conteúdos curriculares não são fins em si mesmos, mas meios
básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, priorizando-as sobre as informações;
II. IV - reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e
requerem trabalhar a afetividade do aluno.
Art. 6º Os princípios pedagógicos da Identidade, Diversidade e Autonomia, da Interdis
ciplinaridade e da Contextualização, serão adotados como estruturadores dos currículos do ensino médio.
Art. 8º Na observância da Interdisciplinaridade as escolas terão presente que:
I - a Interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, partirá do princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de negação, de complementação, de ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos;
Art. 9º Na observância da Contextualização as escolas terão presente que:
III. I - na situação de ensino e aprendizagem, o conhecimento é transposto da situação
em que foi criado, inventado ou produzido, e por causa desta transposição didática deve ser
relacionado com a prática ou a experiência do aluno a fim de adquirir significado;
IV. II - a relação entre teoria e prática requer a concretização dos conteúdos curriculares em
situações mais próximas e familiares do aluno, nas quais se incluem as do trabalho e do exercício
da cidadania;
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V. Art. 10 A base nacional comum dos currículos do ensino médio será organizada em áreas
de conhecimento, a saber:
I - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, objetivando a constituição de competências e
II - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, objetivando a constituição de
III - Ciências Humanas e suas Tecnologias, objetivando a constituição de competências e
§ 1º A base nacional comum dos currículos do ensino médio deverá contemplar as três áreas
do conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a interdisciplinaridade e a contextualização.
§ 2º As propostas pedagógicas das escolas deverão assegurar tratamento interdisciplinar e
contextualizado para:
a) Educação Física e Arte, como componentes curriculares obrigatórios;
b) Conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania.
Artigo 11 Na base nacional comum e na parte diversificada será observado que:
VI. I - as definições doutrinárias sobre os fundamentos axiológicos e os princípios pedagógicos
que integram as DCNEM aplicar-se-ão a ambas;
VII. II - a parte diversificada deverá ser organicamente integrada com a base nacional comum,
por contextualização e por complementação, diversificação, enriquecimento, desdobramento,
entre outras formas de integração;
VIII.III - a base nacional comum deverá compreender, pelo menos, 75% (setenta e cinco por
cento) do tempo mínimo de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, estabelecido pela lei como
carga horária para o ensino médio;
IX. Respeitadas as condições acima, e todas as demais que regulamentam a Educação de
Jovens e Adultos, e o Ensino Médio, os programas de Educação a Distância serão oferecidos
por instituições especificamente credenciadas, por tempo limitado, pelos sistemas de ensino, por
delegação da União.
Entende-se que o artigo 80 da LDB atribui à União a competência de credenciar instituições
de EAD. No entanto, há que se diferenciar as competências exclusivas da União e aquelas que
lhe são privativas, de acordo com a Constituição Federal. Em seu artigo 21, a Carta Magna trata
de atos como relações com Estados estrangeiros, declaração de guerra e decretação de estado de
sítio. Trata-se, nitidamente, de competências exclusivas, que não podem ser delegadas a nenhum
dos entes federativos ou a seus órgãos. No artigo 22, são tratadas as competências privativas da
União, tais como as questões afeitas ao trânsito e transporte, comércio interestadual e diretrizes
e bases da educação. Trata-se claramente de questões sobre as quais diversos entes federativos
podem legislar e aduzir normas próprias. O artigo 23 trata das competências comuns à União,
Estados, Distrito Federal e Municípios e nelas se incluem as questões relativas ao acesso à cultura,
à educação e à ciência. Aqui não resta dúvida que a União pode delegar aos entes federativos
atribuições à ela concernentes.
A qualidade da educação a distância, tanto dos programas como da instituição ofertante,
deverá ser aferida pelos órgãos do sistema através de procedimentos, critérios e indicadores de
qualidade definidos em norma específica, e que deverão contemplar os seguintes itens:
• Histórico de funcionamento da instituição;
• Identificação da entidade mantenedora
• Projeto Pedagógico Próprio;
• Descrição da estrutura curricular do curso, indicando evolução esperada do
educando ao longo do programa, em atividades assistidas de forma presencial e/ou
remota, em grupo e/ou individual;
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• Descrição do material didático ;
• Descrição das estratégias e instrumentos de avaliação a serem utilizados a fim de
aferir o desempenho do estudante e orientar sua progressão no programa;
• Descrição das estratégias de recuperação previstas para os alunos que não lograrem
sucesso nas avaliações, sem ônus para o estudante;
• Comprovação de estrutura básica de comunicação e de administração compatível
com o projeto pedagógico do curso,
• Quadro técnico-profissional;
• Comprovação de estrutura financeira que possa viabilizar implementação do
programa e da infraestrutura de apoio necessária.
A autorização para a implementação de cursos a distância deverá ser concedida pelo prazo
máximo de cinco anos. Uma vez autorizada a implementação de um curso a distância e o
credenciamento de uma instituição pelos órgãos competentes do sistema de ensino e, de acordo
com o princípio da cooperação e integração entre os sistemas, referido no parágrafo 3º do art. 80
da LDBEN, o órgão responsável deverá comunicar essa autorização aos demais sistemas.
Durante a fase inicial de implementação de cursos de Educação Básica de Jovens e Adultos de
cursos de ensino médio na modalidade a distância por uma determinada instituição, a certificação
de conclusão será feita exclusivamente por meio de Exame de Estado, pois impõe-se um período
de rigorosa avaliação, na saída do concluinte dos cursos, quanto à consecução dos objetivos a
que os mesmos se propõem.
São considerados Exames de Estado os criados por lei e os exames supletivos oferecidos pelos
órgãos oficiais. Poderão ser oferecidos concorrentemente pela União e pelos sistemas de ensino ou,
preferencialmente, sob a forma de colaboração. A União e os sistemas poderão também autorizar
outras instituições especificamente para fazer os exames supletivos, desde que sejam de comprovada
capacidade de avaliação de aprendizagem e não ofereçam os cursos cujos alunos irão avaliar.
A expedição dos certificados de conclusão deve ser feita pela instituição autorizada a ministrar
o curso, a quem compete zelar pela autenticidade e arquivo dos documentos que comprovem a
aprovação no exame final.
As instituições deverão divulgar amplamente a autorização de funcionamento de seus
programas de EAD e o seu credenciamento, assim como informações a respeito das condições
de avaliação e de certificação constantes neste Parecer e Resolução correspondente.
A falta de informação adequada e suficiente a respeito das condições dos exames e das
certificações, uma vez comprovada, acarretará a imediata perda de registro de seus cursos a distância,
processo administrativo que vise à apuração dos fatos, sustando-se de imediato a tramitação de
pleitos de interesse da instituição, podendo ainda acarretar-lhe o descredenciamento, assim como
o encaminhamento do fato ao Ministério Público e aos órgãos de Defesa do Consumidor.
Caso a instituição ofertante deseje estabelecer parcerias, convênios ou outras formas de
colaboração com instituições, localizadas em outras unidades da federação, ou mesmo, deseje
oferecer seus cursos em outros Estados , sem estabelecer convênios locais, poderá fazê-lo, dentro
das seguintes condições:
- a divulgação dos programas, assim como o envio de todo e qualquer material de ensino é
livre, em todo o território nacional, qualquer que seja o veiculo de comunicação utilizado;
- para realizar encontros fora unidade da federação onde foi credenciada, ou para abrir uma unidade
física de apoio em outro Estado, para divulgação, recebimento de matriculas, acompanhamento
por tutoria local e outras ações exigidas para o desenvolvimento de sua proposta pedagógica, a
instituição deverá enviar uma comunicação específica aos órgãos do sistema da nova sede. Essa
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comunicação deverá explicitar claramente todas as atividades que serão desenvolvidas na nova sede
para que o sistema local possa exercer, na forma da lei, a devida fiscalização sobre as atividades,
podendo intervir se houver infração da legislação. A comunicação deverá estar acompanhada de
cópia da autorização concedida no estado de origem, e, no caso de convênios, parcerias ou outras
formas de colaboração, incluir uma cópia da documentação referente
A instituição continuará responsável pelo curso, respondendo pela sua implementação, tal
como foi autorizada.
Durante o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido nestas Diretrizes, a União, os Estados,
Municípios e o Distrito Federal, deverão apoiar as instituições, ajudando-as a testar, aperfeiçoar e
corrigir rumos de seus cursos a distância, acompanhando a sua implementação e, principalmente,
acompanhando os resultados dos egressos dos mesmos em exames oficiais.
Os cursos a distância vem se tornando uma prática universal, disseminando-se em todos os
paises, constituindo-se numa experiência que deve ser investigada e intercambiada, possibilitando
assim o seu enriquecimento. Esta experiência já vem demonstrando a expansão, em grandes
proporções, dos cursos a distância, principalmente em países de grandes dimensões geográficas
como o Brasil.
Esse fato leva a considerar a conveniência de, com o tempo, e baseada em dados confiáveis, a
avaliação e a conseqüente certificação dos alunos possam ser feitas pelas próprias instituições que
ofereçam o curso.
A instituição deverá registrar e arquivar os documentos dos alunos que fizeram os exames
de Estado, assim como os resultados obtidos pelos mesmos, pois esses resultados permitirão
à instituição, após o prazo de cinco anos de funcionamento, requerer renovação do seu
credenciamento, comprovando, principalmente através dos resultados obtidos pelos seus alunos
em exames oficiais, a eficiência e qualidade de seus cursos.
A renovação poderá ser concedida desde que a instituição apresente:
I. Aprovação de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos alunos inscritos em
cada um dos exames de Estado nos últimos 4 (quatro) anos, considerando-se um
número mínimo de alunos por exame, a ser determinado pelos sistemas de ensino
no ato de autorização do curso.
II. Capacidade de realização de provas, comprovação da existência de banco de
itens suficientes, instalações físicas adequadas e equipadas conforme a natureza dos
meios de avaliação que serão utilizados;
III. Comprovação do arquivamento de todas as provas dos exames de Estado realizadas no
período dos últimos quatro anos;
IV. Disponibilidade declarada de supervisão pelo respectivo sistema a qualquer tempo
V. Comprovação de que a instituição possui reputação ilibada
Concedida a renovação, a instituição estará também qualificada para realizar exames de
certificação, dispensando os exames de Estado.,
Serão estabelecidas normas para o período de transição na Resolução que acompanha este
Parecer.
Brasília(DF), 02 de dezembro de 2002.
Conselheira Sylvia Figueiredo Gouvêa – Relatora
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III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2002
Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury – Presidente
Conselheiro Nelio Marco Vincenzo Bizzo – Vice-Presidente
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PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – Relatório
1. Histórico
Em 18/06/02, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, representada pelos Conselheiros Ataíde Alves e Francisco Aparecido Cordão, participou de reunião no
Ministério do Trabalho e Emprego, com representantes daquele Ministério, do Ministério da
Educação e de convidados interessados na temática do estágio supervisionado. Naquela oportunidade, os Conselheiros presentes à reunião se comprometeram a levar a efeito estudos, na
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, com o fim de regulamentar o
disposto no artigo 82 da LDB, no que se refere a estágio supervisionado dos alunos do ensino
médio e da educação profissional.
Anteriormente, os relatores já haviam participado de debate semelhante no Conselho Estadual de Educação de São Paulo, o qual organizara oficina de trabalho com conselheiros, especialistas e demais interessados na matéria, incluindo entidades públicas e privadas, escolas de ensino
médio e de educação profissional, bem como alunos do ensino médio e técnico.
Iniciados os estudos, em l9/07/02, o Ministério Público do Trabalho encaminhou ao Colegiado cópia de “relatório final elaborado pela comissão temática mista sobre estágio”. O mesmo
documento foi, também, encaminhado ao Colegiado pelo CONSED – Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Educação, solicitando as “providências necessárias para a expedição de
normas orientadoras do estágio no ensino médio, conforme prevê o artigo 82 da LDB”. Posteriormente, a matéria foi exaustivamente debatida em reunião do Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais de Educação, realizada em São Luis do Maranhão, em julho de 2002.
Esses debates deram origem a uma serie de reuniões em Conselhos Estaduais de Educação,
objetivando encontrar uma solução que pudesse atender as várias realidades do ponto de vista
educacional, uma vez que o estágio é, essencialmente, curricular e, portanto, de natureza formativa e vinculado ao projeto pedagógico da escola.
Em 06/11/02, a Secretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC, conjuntamente
com a Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhou
ao Colegiado uma nota técnica contendo informações relativas às “polêmicas e controvérsias
quanto à forma como o estágio no ensino médio é aplicado nas escolas”.
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O assunto foi objeto de atento estudo por parte dos dois conselheiros relatores, os quais participaram de diversas reuniões específicas sobre a matéria, bem como de aprofundados debates
na Câmara de Educação Básica.
Em 09/04/03 foi realizada em Brasília, no Auditório “Prof. Anísio Teixeira”, Plenário do
Conselho Nacional de Educação, uma concorrida e proveitosa audiência publica, a qual contou
com trinta e quatro preciosas contribuições verbais. Posteriormente, até o final de maio, a Câmara de Educação Básica recebeu mais vinte e sete valiosas contribuições, por escrito. Todas essas
contribuições foram cuidadosamente analisadas pelos relatores e debatidas pelos conselheiros da
Câmara de Educação Básica em suas reuniões ordinárias dos meses de maio, junho e julho do
corrente, redundando em uma nova redação das presentes diretrizes operacionais, em condições
de serem debatidas conclusivamente e votadas na reunião ordinária da Câmara no mês de agosto
do corrente.
Em 31/07/03, recebemos o ofício DEP/SEMTEC/MEC nº 2.047/03, endereçado pela
Profª Ivone Maria Elias Moreira, solicitando a “não inclusão em votação do tema que trata de
estágios”. O motivo de tal solicitação era a Portaria Interministerial nº 838, de 23/06/2003,
que “constitui comissão mista para formar um grupo de trabalho para apresentar, no prazo de
60 dias, sugestões para alterar e complementar a legislação que trata da aprendizagem e emprego
para menores entre 14 e 18 anos e estágios”.
Em decorrência, a Câmara de Educação Básica suspendeu a discussão final do Parecer em
pauta e solicitou à representante do MEC na referida Comissão Interministerial que encaminhasse cópias do Parecer e da Minuta de Resolução em debate no Conselho Nacional de Educação aos membros do Grupo de Trabalho e que possibilitasse a participação de representante
da CEB no referido grupo. Assim, pudemos participar do mesmo, apresentando e debatendo a
proposta do Conselho Nacional de Educação. Em decorrência, algumas alterações foram incorporadas na versão final dos documentos em pauta, mantendo-se coerência com o anteprojeto de
Lei negociado com o referido Grupo de Trabalho Interministerial, o qual contou, também, com
a colaboração de representante da Procuradoria Geral do Trabalho. Foram incorporados, também, na versão final, outras contribuições recebidas nos meses de agosto e setembro, inclusive
da Secretaria de Educação Especial do MEC.
Durante o mês de outubro do corrente as minutas de Parecer e de Resolução, regulamentadoras das atividades de estágio supervisionado, permaneceram em regime de Audiência Pública
Virtual, no Portal do MEC, no site do Conselho Nacional de Educação.
A receptividade foi grande e as contribuições foram excelentes. Oitenta e um e-mails foram
encaminhados por professores universitários, do ensino médio e da educação profissional, por
coordenadores de estágio em vários níveis e modalidades de ensino, por especialistas, pais e alunos, que encaminharam suas sugestões, seus protestos e seus aplausos.
Efetivamente, podemos afiançar que os documentos finalmente aprovados são, de fato, frutos
de um trabalho coletivo, para alem do que podiam produzir os relatores.
2. Caracterização do objeto do Parecer
O Artigo 82 da Lei Federal nº 9.394/96 define que “os sistemas de ensino estabelecerão as
normas para a realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino médio ou
superior em sua jurisdição”. O parágrafo único do mesmo artigo define que o referido estágio
“não estabelece vínculo empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação específica”.
A Lei Federal nº 6.494/77, que “dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos
de ensino superior e de ensino profissionalizante de segundo grau e supletivo” define algumas
regras importantes para orientar esses estágios supervisionados:
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1- Os estagiários deverão ser “alunos regularmente matriculados e que venham freqüentando,
efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público e particular, nos níveis superior,
profissionalizante de segundo grau e supletivo” (Artigo 1º).
2- “O estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha da formação, devendo, o estudante, para esse fim, estar em
condições de estagiar” (§ 1º do Artigo 1º).
3- “Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, a serem
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos
de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural-científico e de relacionamento humano” ( § 2º do Artigo 1º) .
4- “O estágio, independentemente do aspecto profissionalizante, direto e específico, poderá
assumir a forma de atividades de extensão, mediante a participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social” (Artigo 2º) .
5- “A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino” (Artigo 3º).
6- “O estágio não cria vinculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, ressalvando o que
dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar segurado
contra acidentes pessoais” (Artigo 4º).
7- “A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se
com o horário escolar e com o horário da parte em que venha ocorrer o estágio” (Artigo 5º).
8- “Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de comum acordo
entre o estagiário e a parte concedente do estágio, sempre com a interveniência da instituição de
ensino” (Parágrafo Único do Artigo 5º).
O Decreto Federal nº 87.497/82 regulamentou a Lei Federal nº 6.494/77, caracterizando
claramente o estágio supervisionado como “estágio curricular”, vinculado com a prática escolar
do educando e não como um simples apêndice da atividade escolar, como se fosse uma “atividade extracurricular ” .
O Artigo 2º do Decreto regulamentador considera como estágio curricular “as atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação em
situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto
a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação de uma
instituição de ensino”.
O Artigo 3º do mesmo Decreto define que “o estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é atividade de competência da instituição de ensino a quem cabe a decisão sobre
a matéria, e dele participam pessoas jurídicas de direito público e privado oferecendo oportunidades e campos de estágio, outras formas de ajuda, e colaborando no processo educativo”.
O Artigo 4º do mesmo Decreto remete às instituições de ensino as incumbências relativas à
regulamentação da matéria quanto a:
1- “inserção do estágio curricular na programação didático-pedagógica” (Alínea “a”);
2- “carga horária, duração e jornada de estágio curricular, que não poderá ser inferior a um
semestre” (Alínea “b”);
3- “condições imprescindíveis para a caracterização e definição dos campos de estágios curriculares” (Alínea “c”);
4- “sistemática de organização , orientação, supervisão e avaliação de estágio curricular”
(Alínea “d”).
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Para a “caracterização e definição do estágio curricular”, de acordo com o Artigo 5º do
referido Decreto regulamentador, será necessário estabelecer um instrumento jurídico “periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as condições de realização daquele estágio,
inclusive a transferência de recursos à instituição de ensino, quando for o caso”.
O Artigo 6º do referido Decreto reafirma que a “realização do estágio curricular por parte do
estudante não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza”. Os parágrafos do mesmo
Artigo normalizam sobre o “Termo de Compromisso” a ser celebrado entre as partes e que
“constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da inexistência de vínculo empregatício” (§ 1º do Artigo 6º).
O Artigo 7º do referido Decreto regulamenta que “a instituição de ensino poderá recorrer aos serviços de agentes de integração, públicos e privados, entre os sistemas de ensino e os
setores de produção, serviço, comunidade e governo, mediante condições acordadas em instrumento jurídico adequado”.
Esses agentes de integração referidos no Artigo 7º do Decreto regulamentador terão a sua
atuação, de acordo com mesmo Artigo 7º, orientada para o seguinte:
1- “identificar para a instituição de ensino as oportunidades de estágios curriculares junto a
pessoas jurídicas de direito público e privado” (Alínea “a”);
2- “facilitar o ajuste das condições de estágios curriculares a constarem do instrumento jurídico “próprio” (Alínea “b”);
3- “prestar serviços administrativos de cadastramento de estudantes, campos e oportunidades
de estágios curriculares, bem como de execução do pagamento de bolsas, e outros solicitados
pela instituição de ensino” (Alínea “c”);
4- “co-participar, com a instituição de ensino, no esforço de captação de recursos para viabilizar estágios curriculares” (Alínea “d”).
O Artigo 8º do Decreto regulamentador define que “a instituição de ensino, diretamente, ou
através de atuação conjunta com agentes de integração, (...), providenciará seguros de acidentes
pessoais em favor do estudante”.
O Artigo 9º do referido Decreto define que a regulamentação referente a estágio profissional
supervisionado “não se aplica ao menor aprendiz, sujeito à formação profissional metódica do
ofício em que exerça seu trabalho e vinculado à empresa por contrato de aprendizagem, nos
termos da legislação trabalhista” .
O Artigo 10 do mesmo Decreto é enfático no sentido de que “em nenhuma hipótese poderá
ser cobrada ao estudante qualquer taxa adicional referente às providências administrativas para a
obtenção e a realização do estágio curricular”.
A Lei Federal nº 8.859/94 modificou dispositivos da Lei Federal nº 6.494/77, “estendendo
aos alunos de ensino especial o direito à participação em atividades de estágio”.
Posteriormente, a Medida Provisória nº 1.796/98 alterada pela Medida Provisória nº 1.7094/98, cuja última edição a que tivemos acesso, disponibilizada na Internet, é a de nº 2.16441/01, modificou o § 1º do Artigo 1º da Lei Federal nº 6.494/77, incluindo o estágio supervisionado também para o ensino médio, em atendimento ao disposto no Artigo 82 da LDB,
sem, entretanto, alterar os demais artigos da Lei específica, entre eles o Artigo 2º que determina
o caráter profissionalizante do estágio supervisionado, exceto quando assuma “a forma de atividade de extensão, mediante participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social”.
A Lei Federal nº 6.494/77 é objeto de dois Projetos de Lei do Senado que a modificam em
parte. O PLS nº 387/99, de autoria do Senador Ademir Andrade, em 07/12/01 foi objeto
de substitutivo apresentado pelo Senador Gerson Camata. O outro Projeto de reformulação da
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referida Lei Federal é o PLS nº 139/01, de autoria do Senador Sergio Machado. O Governo
Federal deverá encaminhar, em breve, proposta de nova Lei sobre estágios, de acordo com anteprojeto preparado pelo Grupo de Trabalho Interministerial instituído pela Portaria MPS/MTE/
MEC nº 838, de 23/06/03.
A Lei Federal nº 9.394/96, a Lei Darcy Ribeiro de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
embora estabeleça uma nova concepção de ensino avaliado pelos resultados de aprendizagem e
voltado para o desenvolvimento de competências cognitivas e profissionais, com uma educação
escolar vinculada “ao mundo do trabalho e à prática social” (CF. Artigo 1º da LDB), entretanto,
refere-se explicitamente à atividade de estágio supervisionado apenas no Artigo 82 e seu Parágrafo Único, mantendo, portanto, a legislação específica sobre a matéria, ou seja, a Lei Federal
nº 6.494/77 e os dispositivos legais que a seguiram. As diretrizes curriculares nacionais para o
ensino médio e a educação profissional, no entanto, são claras quanto a essa vinculação entre a
educação escolar e a prática social do educando, em especial no que se refere ao mundo do trabalho, princípio já fixado no 1º artigo da LDB.
O estágio supervisionado, portanto, de acordo com a legislação citada é, essencialmente,
“estágio curricular”, o qual pode assumir uma das seguintes formas:
a) ou estágio profissional supervisionado, portanto, de caráter profissionalizante, direto e
específico;
b) ou estágio de contato com o mundo do trabalho, objetivando sua vinculação (LDB, Artigo 1º, §2º), em termos de desenvolvimento sócio-cultural ;
c) ou participação em empreendimentos ou projetos de interesse social ou cultural, assumindo a forma de atividades de extensão;
d) ou estágio de prestação de serviço civil, obrigatório ou voluntário, que poderá vir a se
constituir num eventual substitutivo ao atual serviço militar. Esta última forma pode, ainda, ser
considerada como um desdobramento da forma anterior, ampliando-a como serviço civil voluntário.
Esta é a matéria que cabe a esta Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação regulamentar, cumprindo determinação do Artigo 82 da atual LDB, de conformidade com
o disposto no Artigo 8º, § 1º, no artigo 9º, § 1º e no artigo 90 da Lei Federal nº 9.394/96,
combinado com o disposto na alínea “c” do §1º, do Artigo 9º da Lei Federal nº 4.024/61, com
a redação dada pela Lei Federal nº 9.131/95.
Registre-se, por oportuno, que as presentes normas restringem-se ao âmbito de atuação da
Câmara de Educação Básica e não incluem os cursos de bacharelado e de licenciatura e, nem
mesmo, os cursos seqüenciais por campos específicos do saber. Não incluem, também, obviamente, os cursos de pós-graduação. Incluem, entretanto, os cursos de graduação em tecnologia,
os quais integram, de acordo com o Decreto Federal nº 2.208/97, o capitulo III do título V da
LDB, dedicado especificamente à Educação Profissional. Optou-se, também, pela não inclusão
explícita da modalidade Educação a Distância, por conta de suas especificidades pedagógicas e
por estar essa modalidade de ensino sendo objeto de intenso debate proposto pela Secretaria de
Educação a Distância do MEC, em termos de novo Decreto Regulamentador das disposições do
Artigo 80 da LDB – Lei Federal nº 9394/96.
A modalidade Educação a Distância certamente merecerá normalização específica, devido às
suas particularidades. Entretanto, julgamos prematuro incluir essa matéria nos presentes documentos normativos sobre estágio supervisionado. Igualmente, não integram as presentes normas os
cursos de Educação Superior, exceto no caso da Educação Profissional de Nível Tecnológico.
A modalidade Educação Profissional é aqui contemplada no seu sentido mais amplo, da maneira como é tratada pela LDB (Lei Federal nº 9394/96) e também pelo Decreto nº 2208/97,
isto é, nos níveis Básico, Técnico e Tecnológico. Em vários cursos de nível tecnológico ou téc-

MARCOS LEGAIS

nico, em função da própria natureza das ocupações objeto de educação profissional, o estágio
profissional supervisionado é obrigatório. É uma decorrência natural e essencial dos próprios
propósitos educacionais de profissionalização.
Ninguém duvida, por exemplo, da exigência de estágio profissional supervisionado para alunos de enfermagem, radiologia médica, edificações, mecânica, química tecnológica etc... Em
outras áreas esse mesmo estágio pode não ser uma exigência essencial para o processo de profissionalização, mas pode ser intencionalmente assumido pela escola como um ato educativo, que
representa uma ótima oportunidade de enriquecimento curricular como é o caso, por exemplo,
de estágio para alunos dos cursos de contabilidade, secretariado etc...
O chamado nível básico da educação profissional também contempla cursos que exigem
oportunidades de prática profissional para alem das salas ambiente e dos laboratórios de aprendizagem, necessitando uma prática profissional integrada na realidade do mundo do trabalho. É
a situação que algumas instituições de educação profissional costumam caracterizar como “estações de vivência do trabalho”. É claro que esse estágio profissional supervisionado só pode ser
planejado para alunos de cursos de maior duração e de maior densidade curricular. Uma carga
horária mínima da ordem de 150 horas para esses cursos pode ser um bom referencial. Em todo
o caso, esse estágio, para ser efetivado, deve ser incluído no respectivo plano de curso da Instituição de Ensino, em consonância com o correspondente perfil profissional de conclusão, definido
com identidade própria, devendo o plano de curso em questão explicitar a carga horária máxima
para o referido estágio profissional supervisionado.
3. Evolução histórico-legal do conceito de estágio supervisionado
O conceito de estágio supervisionado consolidou-se, historicamente, no Brasil, ligado ao
conjunto das Leis Orgânicas do Ensino Profissional, definidas no período de 1942 a 1946. Os
estágios supervisionados se constituíam em passarelas construídas entre a teoria e a prática no
processo da formação profissional, à época, encarado como preparação para postos de trabalho,
como recomendava a OIT- Organização Internacional do Trabalho.
Os estágios supervisionados, na década de quarenta do século passado, representavam oportunidades aos alunos da formação profissional industrial, comercial ou agrícola de conhecerem
“in loco” e “in service” aquilo que teoricamente lhes era ensinado nas escolas técnicas. Esta era
a oportunidade que os alunos tinham de manter um contato direto com o mundo do trabalho,
uma vez que no próprio ambiente escolar, nos laboratórios e nas salas-ambientes especializadas,
essa prática profissional era muito incipiente, mesmo na qualidade de prática simulada e supervisionada/orientada.
O processo de industrialização desencadeado no Brasil a partir da década de trinta e incrementado a partir das décadas de quarenta e cinqüenta do século passado, com o incentivo à política
de substituição de importações, redundou num completo repensar da educação brasileira. Tal
repensar alimentou calorosos debates, tanto no Congresso Nacional, quanto no conjunto da
sociedade brasileira durante a segunda metade da década de quarenta e nas décadas de cinqüenta
e sessenta, resultando na remoção das barreiras existentes entre os cursos secundários e superiores de um lado, destinados à “formação das elites condutoras do País” , e de outro, os cursos
profissionalizantes para “os filhos dos operários e os que necessitam ingressar precocemente na
força de trabalho”. Essa barreira foi removida, em parte, a partir de 1953, com a Lei Federal
nº 1.821/53, a chamada Lei da Equivalência de Estudos, e consolidada no início da década de
sessenta com a nossa primeira LDB, a Lei Federal nº 4.024/61, aquela que o educador Anísio
Teixeira classificou como “meia vitória, mas vitória” .
As reformas educacionais iniciadas com a primeira LDB foram profundamente alteradas no
final da década de sessenta e início da década de setenta. Essas reformas, em especial as que se referem aos ensinos de primeiro e de segundo graus, atual educação básica, buscaram universalizar
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a educação profissional de nível técnico, integrando-a ao ensino de segundo grau (atual ensino
médio). A partir da Lei Federal nº 5.692/71 todo o ensino de segundo grau/médio assumiu
caráter profissionalizante e tornou-se condição “sine qua non” para a conclusão do ensino de segundo grau/médio, para fins de continuidade de estudos no nível superior, a formal habilitação
profissional de técnico ou, ao menos, a certificação profissional na qualidade de auxiliar técnico
ou similar.
Foi na década de setenta, com a implantação da Lei Federal nº 5.692/71, que os estágios
supervisionados ganharam força e cresceram em importância, uma vez que o Parecer CFE nº
45/72, do extinto Conselho Federal de Educação , considerou o estágio profissional supervisionado como obrigatório para as habilitações profissionais técnicas dos setores primário e
secundário da economia, bem como para algumas ocupações da área da saúde, permanecendo
livre para as demais ocupações do setor terciário da economia, ou seja, das áreas de comércio e
serviços.
Essa orientação profissionalizante consagrada pela Lei Federal nº 5.692/71 provocou a
definição de uma legislação específica para o estágio profissional supervisionado. A Lei Federal
nº 6.497/77 regulamentou os estágios profissionais supervisionados na educação superior, no
ensino de segundo grau (técnico) e no ensino supletivo profissionalizante. A referia Lei foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 87.497/82.
De acordo com sua legislação específica, o estágio supervisionado foi então concebido como
estágio profissional supervisionado. Assim foi entendido ao longo do último quartil do século
passado. A atual LDB, a Lei Federal nº 9.394/96, entretanto, desvinculou a educação profissional da educação básica. A educação profissional não é mais considerada a parte diversificada do
ensino médio, seja na modalidade regular de ensino, seja na modalidade de educação de jovens
e adultos. Em decorrência dessa separação formal entre educação profissional e ensino médio, o
Artigo 82 da atual LDB, ampliou os objetivos e abrangência do estágio supervisionado, previsto
na Lei Federal nº 6.497/77, incluindo o ensino médio.
Embora a noção de estágio supervisionado tenha origem na educação profissional, a própria
legislação federal específica que o regulamentou, entretanto, foi sábia, ao considerá-lo como
“estagio curricular” e como “atividade de aprendizagem social, profissional e cultural”, o qual
deve ser proporcionado ao estudante pela “participação em situações reais de vida e de trabalho,
de seu meio, sendo realizado na comunidade em geral ou em empresas ou organizações públicas
ou privadas, sempre sob responsabilidade da instituição de ensino”.
Com a regulamentação da Lei Federal nº 6.497/77, em 1982, pelo Decreto Federal nº
87.497/82, ganharam relevo especial os chamados “agentes de integração”, como co-participantes e co-responsáveis, junto com as instituições de ensino, pelo esforço de captação de
recursos para viabilizar esses estágios curriculares supervisionados. Esses “agentes de integração”
foram caracterizados como agentes auxiliares, situados entre as escolas e as empresas, com a
missão de dar suporte técnico e administrativo a ambas, sem substituir os papeis de umas ou
de outras. Os papeis desses agentes auxiliares de integração são os de identificar oportunidades
de estágios curriculares para os alunos, facilitar os ajustes necessários às condições para a realização desses estágios curriculares, prestar serviços administrativos tais como cadastramento de
estudantes e de campos de estágio disponíveis, execução de pagamentos de bolsas de estágio,
de complementação educacional, providências relativas a seguro de acidentes pessoais e eventual
seguro contra terceiros, bem como outras providências solicitadas pelas escolas. Em suma, de
acordo com o Artigo 7º do referido decreto regulamentador, os “agentes de integração” devem
“co-participar, com a instituição de ensino, no esforço de captação de recursos para viabilizar os
estágios curriculares”. As escolas, entretanto, são livres para utilizar ou não esses serviços auxilia
res, uma vez que “o estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é atividade
de competência da instituição de ensino, a quem cabe a decisão sobre a matéria” (Artigo 3º do
Decreto Regulamentador).
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Para melhor compreensão do conceito de estágio presente na atual LDB e também na legislação específica, é oportuno recuperar algumas das expressões já utilizadas na Lei Federal nº
6.497/77 para caracterizar essa atividade de estágio supervisionado: “complementação do ensino e da aprendizagem”; “instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de
aperfeiçoamento técnico-cultural-cientifico e de relacionamento humano”; “participação (...)
em empreendimentos ou projetos de interesse social”. O Decreto regulamentador aprimorou o
entendimento da matéria, utilizando as seguintes expressões: “atividades de aprendizagem social, profissional e cultural”; “participação em situações reais de vida e de trabalho, de seu meio”;
“procedimentos didático-pedagógicos (...) de competência da instituição de ensino” em parceria
com “pessoas jurídicas de direito público e privado” cedentes de “oportunidades e campos de
estágio”, como colaboração no processo educativo.
Como vemos, o estágio supervisionado, já na legislação específica, representava muito mais
que simples oportunidade de prática profissional, embora tenha nascido como eminentemente
profissionalizante. Ele não pode ser considerado apenas como uma oportunidade de “treinamento em serviço”, no sentido tradicional do termo, uma vez que representa, essencialmente, uma
oportunidade de integração com o mundo do trabalho, no exercício da troca de experiências,
na participação de trabalhos em equipe, no convívio sócio-profissional, no desenvolvimento de
habilidades e atitudes, na constituição de novos conhecimentos, no desenvolvimento de valores
inerentes à cultura do trabalho, bem como na responsabilidade e capacidade de tomar decisões
profissionais, com crescentes graus de autonomia intelectual.
As dimensões do social, do profissional e do cultural, portanto, constituem a essência do conceito de estágio supervisionado, profissionalizante ou não, tal qual atualmente previsto pela legislação específica e, de modo particular, pela atual LDB que, no Artigo 82, o estende ao ensino
médio, mesmo tendo esse nível de ensino sido caracterizado como etapa final da educação básica,
de “consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos” (Artigo 35, Inciso I ), desvinculado formalmente da
educação profissional de nível técnico .
Essa ampliação do conceito de estágio supervisionado decorre do entendimento que a atual
LDB dá à Educação, em decorrência do preceito constitucional consagrado em 1988, que define
como um dos objetivos fundamentais dessa educação que é “direito de todos”, justamente, o
da “qualificação para o trabalho”(Cf Constituição Federal, Artigo 205). Nos termos do Artigo
1º da LDB, “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. O § 2º do mesmo artigo
define que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à pratica social”. Essa
orientação é consagrada como um dos princípios básicos da Educação Nacional, que é assim
apresentado no Inciso XI do
Artigo 3º da LDB: “vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”.
Este objetivo de vinculação entre a educação escolar, o mundo do trabalho e a prática social
do educando, reflete um dos propósitos atribuídos a todos os níveis e modalidades de educação
e ensino pela atual LDB. A Educação Superior inclui entre suas finalidades a de “formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e
para a participação no desenvolvimento na sociedade brasileira, e colaborar na sua formação
contínua” (Artigo 43, Inciso II). A Educação de Jovens e Adultos deve ser garantida como oferta de “oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho” (Artigo 37, § 1º). A Educação Profissional deverá
ser “desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho” (Artigo 40) e deve ser
“integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo ao
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (caput do Artigo 39).
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O Ensino Médio, que é a novidade do Artigo 82, em matéria de estágio supervisionado,
tem por finalidades, de acordo com o Artigo 35 da LDB, além da “consolidação e aprofundamento dos conhecimentos do ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos”
(inciso I), as de “preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação
ou aperfeiçoamento posteriores” (Inciso II), de “aprimoramento do educando como pessoa
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (Inciso III), bem como “a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina”
(Inciso IV).
O currículo do ensino médio tem como primeira das diretrizes apontadas pelo Artigo 36,
destacar “a educação tecnológica básica, a compreensão do significado das ciências, das letras e
das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa
como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania” (Inciso
I). A primeira diretriz para que as escolas do ensino médio organizem “os currículos, as metodologias e as formas de avaliação” (Artigo 36,§ 1º) é a de que “o educando demonstre domínio
dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna” (Artigo 36,§1º,
Inc.I).
Este é o novo quadro referencial proposto pela atual LDB para o adequado entendimento da
inclusão do ensino médio no Artigo 82 da Lei Federal nº 9.394/96, bem como para o adequado
entendimento do conceito de estágio supervisionado na LDB, aclarando e consagrando o disposto na legislação específica sobre a matéria, tanto em relação à educação profissional quanto
em relação ao ensino médio.
4. O estágio supervisionado e o mundo do trabalho
O estágio supervisionado não se confunde com o chamado “primeiro emprego”. O estágio
supervisionado é antes de tudo, uma atividade curricular da escola, um ato educativo assumido
intencionalmente pela escola, de propiciar uma integração dos estudantes com a realidade do
mundo do trabalho. Na realidade, o estágio supervisionado propicia ao aluno a oportunidade
de qualificação prática, pela experiência no exercício profissional ou social, acompanhado e supervisionado profissionalmente , o que o torna uma atividade facilitadora da obtenção de um
trabalho, na maior parte das vezes, do “primeiro emprego”.
O estágio supervisionado normalmente acaba se tornando um excelente trampolim para a
obtenção de um emprego. Quando bem trabalhado pela escola, em sala de aula, o estágio supervisionado pode, ainda, proporcionar melhor aproveitamento e desempenho escolar.
Em alguns casos, especialmente em pequenas cidades do interior, o estágio supervisionado
acaba sendo uma das únicas oportunidades de efetiva qualificação profissional dos adolescentes
para o trabalho.
Outro benefício a ser garantido pela atividade de estágio, para o aluno, é a da identificação mais
clara das opções para a escolha profissional e para a organização de seu perfil de profissionalização.
Embora o estágio supervisionado encarregue-se de propiciar a integração do adolescente com
o mundo do trabalho, este não pode ser confundido com emprego e, também, não gera vínculos
empregatícios entre a empresa e o estagiário. Igualmente, não pode ser confundido com a figura
do “menor aprendiz”. O menor aprendiz, beneficiário de contrato de aprendizagem, nos termos do Instituto da Aprendizagem, é empregado, em condições excepcionais mas com vínculo
empregatício garantido.
A figura do estágio não se configura como emprego e, em conseqüência, exige contínuo
acompanhamento e contínua avaliação por parte das escolas e das empresas. O estagiário é um
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ente em processo formativo. Por isso mesmo, sem a participação plena da escola e da empresa,
sua parceria na implementação do Ato Educativo intencionalmente assumido pela escola, não se
pode falar em programa de estágio supervisionado.
Os Tribunais Regionais do Trabalho estão atentos para que a atividade de estágio não seja
desvirtuada, com o objetivo último de obtenção de uma “mão de obra mais barata”, fugindo,
assim, a empresa, das “responsabilidades trabalhistas que protegem o trabalhador, mascarando a
existência do verdadeiro liame empregatício”.
O estágio, juntamente com o estatuto da aprendizagem, deve ser entendido como uma excelente alternativa para a inserção de jovens no mundo do trabalho, sustentando uma política de
educação profissional ou de preparação básica para o trabalho, na perspectiva do desenvolvimento de competências profissionais, caracterizado pela capacidade de enfrentar desafios imprevistos,
não planejados e imprevisíveis, expresso pela capacidade de julgamento, decisão e intervenção
diante do novo e do inusitado. O estágio é, essencialmente, um Ato Educativo.
O estágio, repito, deve ser entendido como uma atividade formativa,e escolar, intencionalmente assumida pela escola e pelas empresas e organizações parceiras. O que precisa ser evitado
é que ele se transforme e deixe de se constituir em importante elemento no processo de qualificação profissional, migrando para se transformar em mera solução para rebaixamento dos custos
das empresas, num processo de substituição de seus trabalhadores permanentes por estagiários.
Uma pesquisa realizada pela empresa “Interscience - Informação e Tecnologia Aplicada “e
encaminhada à CEB dá conta que apenas 2% dos estagiários, de uma amostra aleatória de 626
ex-estagiários do período de 1991 a 2001, não receberam bolsa estágio. Dos 98% que receberam
a referida bolsa, o destino dos recursos oriundos da bolsa estágio foi o seguinte: despesas com educação (82%), despesas de casa/sobrevivência (39%), despesas com entretenimento e lazer (27%).
Quanto à contratação dos estagiários pelas empresas nas quais fizeram o estágio, a situação
é a seguinte: 65% não foram contratados e 35% foram contratados. Entre as razões para a não
contratação destacam-se: recebeu proposta melhor, não concluiu o estágio, não havia plano de
efetivação.
A mesma pesquisa acima referida, ouvindo um universo de 80 professores em 2000 e 2001,
os dois últimos anos da pesquisa, identificou que 76% dos professores notaram diferenças significativas nos alunos após as atividades de estágio, na seguinte proporção: 29% do ensino médio,
16% do ensino superior e 55% da educação profissional de nível técnico.
Dentre as conclusões obtidas pela pesquisa acima referida, a primeira delas é no sentido de
que “sem dúvida nenhuma, o estágio prepara o aluno, tanto para a vida profissional, como para
a estudantil, melhorando o seu desempenho em classe”. Outra é que, dentre as exigências das
empresas para preenchimento das vagas de estagiário, destacam-se as seguintes: “conhecimento,
domínio de informática, desenvoltura e facilidade de relacionamento, histórico escolar, ter concluído 50% do curso, estudar na área da vaga e no nível exigido”.
No Serviço Público Federal, a “aceitação, como estagiários, de alunos regularmente matriculados e que venham freqüentando, efetivamente, cursos de educação superior, de ensino médio e
de educação profissional”, é regulamentada, atualmente, pela Portaria 08/01, de 23/01/01, do
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, o qual dispõe, em síntese, o seguinte:
• Os Órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e funcional,
que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de formação, podem
aceitar, como estagiários, pelo prazo máximo de vinte e quatro meses, alunos regularmente
matriculados e que venham freqüentando, efetivamente, cursos de educação superior, de
ensino médio, de educação profissional de nível médio ou de educação especial, vinculados
à estrutura do ensino público e particular, oficiais ou reconhecidos.
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• O estágio, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino e controlado
pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade solicitante, será planejado,
executado,acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos e deverá propiciar complementação de ensino e aprendizagem aos estudantes, constituindo-se em instrumento de integração, de aperfeiçoamento técnico-cultural, cientifico e de relacionamento
humano.
• Somente poderão ser aceitos estudantes de cursos cujas áreas estejam relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pelo órgão ou entidade nos quais se realizar o estágio.
• O número de estagiários em cada órgão ou entidade não poderá ser superior a vinte por
cento do total da lotação aprovada para as categorias de nível superior e a dez por cento
para as de nível intermediário, reservando-se, desse quantitativo, cinco por cento das vagas
para estudantes portadores de deficiência, compatível com o estágio a ser realizado.
• Para a caracterização e definição do estágio curricular é necessária a celebração de convênio
com instituições de ensino ou agentes de integração, públicos ou privados, sem fins lucrativos, entre o sistema de ensino e os setores de produção, serviços comunidade e governo.
• A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza e dar-se-á
mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e o órgão ou entidade, com
a interveniência obrigatória da instituição de ensino ou do agente de integração, no qual
deverá constar, pelo menos:
a) identificação do estagiário, da instituição de ensino, do agente de integração e do curso e
seu nível;
b) menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício;
c) valor da bolsa mensal;
d) carga horária semanal de, no mínimo, vinte horas, distribuída nos horários de funcionamento do órgão ou entidade e compatível com o horário escolar;
e) duração do estágio, obedecido o período mínimo de um semestre e o máximo de quatro;
f) obrigação de cumprir as normas disciplinares de trabalho e de preservar o sigilo das informações a que tiver acesso;
g) obrigação de apresentar relatórios ao dirigente da unidade onde se realizar o estágio, trimestrais e final, sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe foram cometidas;
h) assinatura do estagiário e responsáveis pelo órgão ou entidade e pela instituição de ensino;
i) condições de desligamento do estagiário; e
j) menção do convênio a que se vincula.
• Uma vez atendidas todas as condições específicas de realização e avaliação de desempenho
do estágio, o órgão ou entidade encaminhará à instituição de ensino o certificado de estágio, juntamente com os relatórios trimestrais e final apresentados pelo estagiário e avaliados
pelo supervisor do estágio.
• O supervisor do estágio será o chefe da unidade em que o estagiário estiver desenvolvendo
suas atividades, desde que possua nível de escolaridade pelo menos igual ao do estagiário,
que controlará sua freqüência mensal e a encaminhará à unidade de recursos humanos do
órgão ou entidade onde se realizou o estagio.
• A instituição de ensino ou entidade, pública ou privada, concedente da oportunidade de
estágio curricular, diretamente ou por meio de atuação conjunta com os agentes de integração, providenciará seguros de acidentes pessoais em favor do estudante, condição essencial para a celebração do convênio.
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• Nos períodos de férias escolares a jornada de estágio será estabelecida de comum acordo
entre o estagiário e o órgão ou entidade, onde se realizar o estágio, sempre com a interveniência da instituição de ensino ou agente de integração.
• O servidor público poderá participar do estágio, sem direito à bolsa, nos termos desta Portaria, em qualquer órgão ou entidade, público ou privado, desde que cumpra, no mínimo
vinte horas semanais de jornada de trabalho na unidade que estiver em exercício.
• Em nenhuma hipótese poderá ser cobrada do estudante qualquer taxa adicional referente às
providências administrativas para obtenção e realização do estágio curricular.
Os estágios supervisionados serão objeto de termos de compromisso celebrados entre os
alunos e as empresas ou organizações concedentes de oportunidades de estágio, como parceiras
das escolas. Esta é a razão pela qual o referido termo de compromisso deverá contar, necessariamente, com a anuência da escola, mediada ou não por um agente de integração. Esse termo de
compromisso é essencial para a caracterização do estágio supervisionado e das mútuas responsabilidades no processo educativo. Esse termo de compromisso, no caso de estágio sócio-cultural,
de iniciação cientifica e de prestação de serviços civis, caracterizados pela participação em empreendimentos ou projetos de interesse social, científico ou cultural, de interesse da comunidade,
que se enquadram nos preceitos da Lei Federal nº 9.608/98, de 18/02/98, pode ser substituído por termo de adesão entre o aluno e a entidade pública ou privada de fins não lucrativos,
sempre com a anuência e supervisão da escola. Desse termo de adesão devem constar “o objeto
e as condições de seu exercício”, nos termos do Artigo 2º da Lei Federal nº 9.608/98.
5. O posicionamento do Ministério Público do Trabalho
O Ministério Público do Trabalho expediu Notificação Recomendatória ao Consed, a todos
os Secretários Estaduais de Educação e ao Conselho Nacional de Educação, solicitando que “adotem providências necessárias para a expedição de normas orientadoras para o desenvolvimento
do estágio no ensino médio, como previsto no artigo 82 da LDB, se atendo aos parâmetros nela
traçados e cuidando para que se estabeleça a correspondência necessária entre o aprendizado
escolar e a experiência prática, de forma que o estágio propicie a complementação do ensino e
da aprendizagem de que trata a Lei nº6.494/77, com atenção especial à carga horária direta,
que se recomenda não ultrapassar 4 (quatro) horas diárias, para que se compatibilizem o tempo
necessário à freqüência escolar e à assimilação do aprendizado obtido na escola com o tempo
dedicado à experiência prática proporcionada pelo estágio, diretamente relacionada ao conteúdo
do aprendizado obtido na instituição de ensino” .
A Notificação Recomendatória do Ministério Público do Trabalho se fundamenta em extenso
relatório apresentado pela “Comissão Temática Mista criada pela Portaria nº 219, de 05/06/01,
do Exmo. Sr. Procurador-Geral”, encarregada de “realizar estudos e apresentar conclusões sobre
os programas de estágio acadêmico e de nível médio, intermediados junto a órgãos e entidades
públicas e privadas”. A referida notificação vem precedida de várias considerações, tais como:
• que a Medida Provisória nº 1.796/98, alterada pela Medida Provisória nº 1.709-4/98,
que alterou dispositivo da Lei Federal nº 6.494/77, inseriu “os alunos que estejam, comprovadamente, freqüentando curso de ensino médio como passíveis de serem contratados
como estagiários por pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração pública
e instituições de ensino, desde que disponham de condições de proporcionar experiência
prática na sua linha de formação”;
• que a Lei 6.394/77 dispõe que “o estágio somente poderá verificar-se em unidades que
tenham condições de proporcionar experiência prática na linha da formação do estagiário”;
que a mesma Lei determina que os estágios devam “propiciar a complementação do ensino
e da aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares”;
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• que o Decreto Federal nº 87.497/82 explicitou que o estágio curricular representa “as
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela
participação em situações reais de vida e trabalho, de seu meio”;
• que o mesmo Decreto regulamentador é explicito ao dizer que “o estágio curricular, como
procedimento didático-pedagógico, é atividade de competência da instituição de ensino, a
quem cabe a decisão sobre a matéria”;
• que o Decreto regulamentador “é explicito quando estatui o que a instituição de ensino
deverá dispor sobre a inserção do estágio curricular na programação didático-pedagógica,
carga horária, duração e jornada, condições imprescindíveis para a caracterização dos campos de estágios curriculares e da sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação de estágio curricular”;
• que o disposto no Artigo 82 da LDB, à vista das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio, definidas pelo Parecer CNE/CEB nº 15/98 e Resolução CNE/CEB nº
3/98 tornam mais urgentes o estabelecimento de “normas para a realização dos estágios
dos alunos regularmente matriculados no ensino médio”;
• que as disposições constantes do Decreto Federal nº 87.497/82 traçam “parâmetros genéricos e que, para o ensino médio torna-se imprescindível a instituição de regras que orientem as escolas no cumprimento das atribuições que lhe competem, para o encaminhamento
adequado de alunos nelas matriculados e com freqüência regular para o cumprimento de
estágio na forma da Lei”; _ que os estagiários menores de dezoito anos, enquanto pessoas
em desenvolvimento, estão sujeitos à proteção especial, “na forma prevista no Artigo 227 da
Constituição Federal e nos Artigos 3º a 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº
8.069/90, o que recomenda que se dê atenção especial às condições necessárias para que se
mantenham na escola, com freqüência às aulas e tempo para assimilar o aprendido”;
• que a carga horária do estágio deve ser compatível com o previsto nos Artigos 62,63,67 e
69 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O relatório final da comissão temática mista sobre estágio, constituída pelo senhor Procurador-Geral da República, composta por membros do Ministério Público do Trabalho e por representantes do CIEE- Centro de Integração Empresa Escola e do Instituto Euvaldo Lodi- IEL/
CNI, com participação da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e
Emprego, demonstrou preocupação com o crescimento do desvirtuamento do estágio supervisionado, especialmente no ensino médio. Para tanto, a referida comissão solicitou às Procuradorias Regionais informações a respeito das denúncias recebidas sobre desvirtuamento do estágio
e quanto aos procedimentos instaurados e a atuação empreendida para coibir a prática abusiva.
“A documentação oriunda das regionais aponta no sentido da procedência de algumas denúncias
de irregularidades na contratação de estagiários, uma vez que as atividades desenvolvidas não
se inserem na linha de sua formação acadêmica, caracterizando a situação de fraude à legislação
trabalhista”.
O Ministério Público do Trabalho recorda que “não existe a obrigatoriedade legal da empresa
ou de qualquer ente público de contratar estagiário. Se o faz, deve ter em mente que o estágio
tem como objetivo proporcionar aprendizado prático ao estudante, o que caracteriza, na prática,
o seu engajamento na preparação deste para o mercado de trabalho”. Neste sentido, “não há
como confundir o estagiário com o empregado. Este, contratado para o desenvolvimento de
atividades necessárias à consecução, pela empresa, dos objetivos propostos, nos termos da legislação trabalhista, com obrigações e direitos. Aquele, inserido na empresa em condições especiais,
sem vínculo empregatício, cuja atividade representa uma complementação do ensino recebido,
necessária ao estudante, para a inserção futura no mercado de trabalho, e que estará sendo supervisionado pela instituição de ensino a que se vincula, responsável pelo programa de estágio”.
O entendimento do Ministério Público do Trabalho é claro, no sentido de que a legislação,
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ao tratar do estágio, o considera como “estágio curricular, vinculando a obtenção de conhecimento no estabelecimento de ensino com a experiência prática obtida na empresa ou entidade
pública. Evidencia, assim, o seu caráter pedagógico, assim como delineia os traços que o identificam e o diferenciam de qualquer outra relação de trabalho”.
O Ministério Público do Trabalho entende, também, que “a intervenção dos agentes de integração no processo de escolha do estagiário não é obrigatória. A Instituição de Ensino poderá
recorrer, se quiser, aos serviços dessas entidades. Em sendo esse o caso, os agentes servirão de
elo entre os sistemas de ensino e os setores de produção, serviços, comunidade e governo, não
somente identificando as oportunidades de estágio curricular e cadastrando os estudantes, como
facilitando o ajuste das condições do estágio e intervindo no instrumento que irá definir e orientar o estágio, assinado pela instituição de ensino e a pessoa jurídica de direito público ou privado
concedente do estágio”.
Quanto ao estágio de alunos do ensino médio, a Comissão formada no âmbito do Ministério
Público do Trabalho entende que, “mais do que nunca, o estágio do aluno do ensino médio
deve ter caráter pedagógico, preparando o estudante para o trabalho, para a vida, dando-lhe condições de exercício pleno da cidadania, porque pessoa inserida na sociedade, e não dela excluída
prematuramente. O desvirtuamento do estágio no ensino médio, sem dúvida, tem resultado
desastroso”. A referida Comissão enfatiza que “a prática revela que o estágio de estudantes do
ensino médio é uma realidade e que está sendo cada vez mais utilizado pelas empresas. Revela,
também, que está sendo praticado sem a devida preocupação de se estar lidando com jovem
ainda em formação escolar básica, o que exige um tratamento diferenciado, para que teoria e
prática tenham correspondência real”.
O relatório em questão analisa detidamente os dispositivos da LDB em relação ao ensino
médio, para concluir que o estágio curricular dos alunos do ensino médio deve “proporcionar
o conhecimento prático do ambiente de trabalho, das relações de trabalho, da estrutura de uma
empresa e sua importância e papel na economia local e nacional, de modo a serem trabalhados os
conceitos teóricos obtidos no âmbito da linguagem, da matemática, da história, da física e, ainda,
os conceitos obtidos sobre trabalho, sua valorização e ética, sem perder de vista, naturalmente, a
realidade do mercado de trabalho e o fato incontestável de sua mutação constante”.
A seguir, o referido Relatório traz à colação o item 3.2 da Lei Federal nº 10.172/01, que
aprova o Plano Nacional de Educação, os itens 2.3 e 4.4 do Parecer CNE/CEB nº l5/98, que
deu ensejo à Resolução CNE/CEB nº 03/98, definidora de Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio, enquanto etapa de consolidação da Educação Básica, para concluir que,
“ao contrário do estágio no ensino superior e no ensino profissionalizante, que se voltam a uma
profissão, cujos conhecimentos estão sendo adquiridos, exigindo a contrapartida prática para a
inserção do profissional que se prenuncia no mercado de trabalho, o estágio no ensino médio se
apresenta, antes, como uma preparação básica para o trabalho”, o que não deve ser confundido,
obviamente, com “programas de primeiro emprego”, embora possam, de fato, contribuir para a
obtenção desse “primeiro emprego”.
Outro tópico levantado pelo Ministério Público Federal refere-se à jornada de atividades
de estágio a ser cumprida pelo estagiário, a qual deverá compatibilizar-se com o seu horário
escolar, bem como com o horário da parte onde o estágio ocorrer, em atendimento ao Preceito
Constitucional do Artigo 227,que consagra a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, a qual vem disciplinada pelos artigos 60 a 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente
– Lei Federal nº8.069/90.
No bojo do trabalho desenvolvido pela referida comissão temática mista, várias notas técnicas foram encaminhadas ao Conselho Nacional de Educação para o conhecimento de sentenças
proferidas em autos de processos de ação trabalhista referentes a estágio supervisionado. Relacionamos os seguintes expedientes encaminhados aos relatores: os de nº 049206/02-16; de nº
049193/02-77; de nº 049587/02-25; de nº 049214/02-54; de nº 049561/02-87.
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6. Os posicionamentos dos Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego
Em 06/11/02, a Senhora Diretora do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio,
da Secretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC , e a Senhora Secretária de Inspeção
do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE , protocolaram, conjuntamente, no
Conselho Nacional de Educação, sob o nº 23001.000210/02-63, informação sobre “a questão
do estágio no ensino médio”.
Em síntese, o posicionamento conjunto dos órgãos próprios dos Ministérios da Educação e
do Trabalho e Emprego defende o seguinte:
• “O estágio no ensino médio constitui auxiliar de inestimável valor para as estratégias de organização curricular que visem a tornar real e efetiva a vinculação da educação escolar com
o mundo do trabalho e a prática social, conforme o artigo 1º, § 2º da LDB, ratificado no
artigo 3º , inciso XI. Permite ainda cumprir a preparação básica para o trabalho, enquanto
finalidade prevista pela LDB para o ensino médio (artigo 35, inciso II). Indo além, enquanto atividade de aprendizagem social e cultural e não apenas profissional, abrange outras duas finalidades da educação previstas na LDB: o pleno desenvolvimento do educando
e seu preparo para o exercício da cidadania (artigo 2º ).”
• “Esse caráter do estágio, mais afeito ao ensino médio, constitui excelente oportunidade
para o desenvolvimento de projetos juvenis em que o jovem estudante dessa etapa de ensino
seja protagonista no processo de articulação da escola com o contexto social. Envolvidos
em projetos de variados recortes, os alunos poderão desempenhar ações vinculadas à educação ambiental e à intervenção direta sobre o ecossistema que os circunda. Poderão, ainda,
construir programas de intervenção sobre problemas sociais, como o analfabetismo, a pobreza e a infância ou a velhice abandonada. Ou, ainda, desenvolver projetos comprometidos
com a preservação do patrimônio histórico-cultural de sua cidade”
• “Nesse sentido, o estágio curricular ultrapassa o caráter profissional, definindo-se, de forma
mais geral , como estágio para a vida adulta, para a inserção do jovem na vida produtiva e
na vida civil, através do contato direto com os contextos da realidade extra-escolar.”
• “Antecipando o que dispõe a LDB a respeito da autonomia das instituições de ensino na
elaboração de suas propostas pedagógicas (artigo 12, inciso I e artigo 13, inciso I), o Decreto de 1982 subordinou todas as decisões e o controle do processo à escola, que assumiria
a plena responsabilidade pelos estágios.”
• “O estágio deve ter caráter educacional bem definido, para manter-se como uma forma
excepcional de trabalho, isto é, ‘um complemento do processo educacional em situações
reais de trabalho’, onde a empresa colabora com a escola e seu ambiente de trabalho é
um espaço de aprendizado e de preparo para o futuro emprego. A empresa torna-se uma
instância educadora, já que é desobrigada do cumprimento das normas trabalhistas como
reconhecimento de sua colaboração voluntária no processo de formação do aluno.”
• “O estágio deve ser compatível com as atividades escolares, ocupar o aluno em uma carga
horária complementar ao seu horário de estudo, não impor a ele funções e atividades distintas
das necessárias para complementar seu processo de vivência e aprendizado no mundo prático.
Não deve, portanto, ser elemento que contribua para reduzir seu tempo de estudo, dificultar seu
rendimento escolar. Mas sim, como instrumento de melhoria do ensino e fator de estímulo ao
aprendizado teórico. O período de estágio deve ser uma continuidade do processo de aprendizagem e uma oportunidade de melhoria do aproveitamento escolar em ambiente de trabalho,
sem contudo ser confundido como uma relação de emprego, mesmo quando remunerado; não
podendo ser considerado como política de primeiro emprego ou de assistência social.”
O documento conjunto MEC/MTE também relaciona uma série de considerações sobre o
estágio no ensino médio, objetivando subsidiar o colegiado na definição de diretrizes e normas
para sua realização, as quais foram consideradas na elaboração do presente parecer.
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Em 05.06.2003, o Colegiado recebeu do Ministério do Trabalho e Emprego, Nota Técnica nº 01/MGC/MAS/SIT/SPPE/MTE, em resposta à proposta de Diretrizes Nacionais
formuladas pelo Conselho Nacional de Educação. A proposta do MTE foi encaminhada pelo
Secretário de Políticas Públicas de Emprego, Remígio Todeschini, a qual, em síntese, contempla
o seguinte:
A questão do estágio tem produzido grande preocupação para o Ministério do Trabalho e
Emprego em vista do grande número de fraudes que têm sido perpetradas em razão da utilização
ilegal desse instituto jurídico. Os instrumentos utilizados para precarizar a legislação trabalhista
no Brasil já são conhecidos. O estágio encontra-se crescentemente submetido a esse mesmo
processo de precarização. São exceção os casos em que os estágios têm respondido aos propósitos da lei pertinente ou mesmo às intenções manifestas nas resoluções universitárias. Apesar de
tudo o que está escrito, os estágios continuam a ter, em sua grande maioria, três características
principais: para as empresas, constituem uma fonte de mão-de-obra barata; para os estudantes,
constituem uma fonte de renda; para as instituições do mundo do trabalho, principalmente
para a área da fiscalização, constituem um problema. O tratamento do estágio como fonte de
mão-de-obra qualificada e barata já representa quase uma tradição. O fato está, de certa forma,
explicitamente consagrado pelo reconhecimento de que o estágio representa certa vantagem
econômica para as empresas, na medida em que permite reduzir o investimento de tempo, de
meios de trabalho e ‘salários’ a que estão sujeitas as empresas ao contratar.
Como se vê, o estagiário ao longo dos anos tem deixado de se constituir em elemento no
processo de qualificação profissional, migrando para se transformar em mera solução para o rebaixamento dos custos das folhas de pagamento das empresas. Hoje, mais do que nunca, temos
observado no dia-a-dia das empresas a substituição de seus trabalhadores permanentes por estagiários Em relação aos estagiários vinculados aos cursos de nível médio, a situação é ainda mais
dramática. Em virtude das reedições de Medida Provisória, estando atualmente em vigor a MP
2.164, de 24/08/2001, tem sido difundido pelo setor empresarial e pelos chamados ‘agentes de
integração’, nas situações em que agem como verdadeiros operadores de mediação de mão-deobra, a idéia de que qualquer estudante de nível médio pode ser estagiário.
Destaque-se que a Lei n.º 6.494/77 (estágio) não foi revista de maneira a incorporar os
princípios da Doutrina da Proteção Integral agasalhados pela Constituição Federal de 1988, pela
Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pela Lei n.º 10.097/00 (aprendizagem). Além de não incorporar tais princípios, a lei do estágio por força da MP n.º 2.164/2001,
foi no sentido oposto, tornando o estágio porta aberta para as fraudes e negação de direitos
básicos e fundamentais garantidos aos jovens.
Mas, a interpretação originada pelo comando inserido pela MP 2.164 foi de maneira equivocada, por parte de algumas instituições e empresas, a de que não mais se exigiria a qualidade
de profissionalizante para os cursos de nível médio. Rapidamente, instituições interessadas na
intermediação generalizada de mão-de-obra adolescente, se puseram a teorizar e defender a
exploração de estudantes matriculados em cursos de ensino médio, sem conteúdo profissionalizante, na condição de estagiários. Que relação pode haver entre um serviço rotineiro, maçante e
tradicional de auxiliar de escritório, digitador ou atendente com matérias de geografia, história,
matemática ou português. Na verdade, não se estagia pois o trabalho não guarda qualquer relação
com o currículo escolar. Apenas, se substitui mão-de-obra permanente por falsos estagiários.
Este Ministério entende que as formas de inserção de jovens no mercado de trabalho (aprendizagem – estágio – contratação regular após 16 anos) devem ser tratadas de forma a garantir que
tal inserção se faça com a garantia de que se afastem quaisquer possibilidades de fraudes e tentativas de explorar força de trabalho de jovens de forma desprotegida. A linha perseguida deverá
ser sempre a do trabalho decente.
O Ministério do Trabalho e Emprego partilha do entendimento segundo o qual estágio de
estudantes não deve ser confundido com emprego. O estágio promove complementação do en-
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sino e da aprendizagem, por meio da participação em situações reais no mundo do trabalho e no
mundo social. O estágio consiste em um ato educativo, voltado para a inserção do jovem na vida
sócio-produtiva, por meio da integração dos jovens ao mundo do trabalho e à experiência do
convívio sócio-profissional. Na condição de ato educativo, o estágio deve ser planejado, monitorado e avaliado em associação estreita entre a escola, o aluno ou aluna e a empresa, enriquecendo
a trajetória curricular do estagiário por intermédio de sua compreensão do processo de trabalho
como um todo.
Finalmente, este Ministério propõe que seja aprofundado o debate, junto aos atores envolvidos com a temática do estágio, em torno da possibilidade de extensão do estágio para a educação
profissional de nível básico, mediante o cumprimento de requisitos mínimos (dentre outros,
vinculação ao projeto pedagógico da escola, limitação de carga horária máxima de dedicação ao
estágio face à carga horária total do curso e remuneração) e considerando-se a eventualidade de
sua implementação sendo determinada por mudanças na lei.
Em 23/06/2003, uma Portaria Interministerial MSP/TEM/MEC nº 838, publicada no
DOU de 25/06/03, criou um Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de “analisar
e, eventualmente, propor alterações na legislação vigente a respeito da prática de estágio, no que
tange aos aspectos relacionados ao mercado de trabalho, à proteção previdenciária e à política
educacional”.
Participamos, como convidado, juntamente com a Drª Elaine Araque dos Santos, SubProcuradora Geral do Trabalho, do referido grupo interministerial, levando ao mesmo a posição
do Conselho Nacional de Educação sobre a matéria, buscando manter o máximo de coerência
possível entre os documentos normativos deste Colegiado e o ante-projeto de lei preparado por
aquele Grupo de Trabalho Interministerial.
Muitas das contribuições que os relatores receberam nos oitenta e um e-mails encaminhados
ao Conselho Nacional de Educação foram re-encaminhados ao referido Grupo de Trabalho
Interministerial, uma vez que as mesmas continham sugestões mais atinentes aos propósitos dos
referido ante-projeto de lei que aos presentes atos normativos.
7. O posicionamento do Conselho Nacional de Educação nas Diretrizes Curriculares Nacionais
O conjunto das Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pela Câmara de Educação Básica
do Conselho Nacional de Educação já nos oferece uma orientação segura para a realização de
estágios supervisionados por parte de alunos da educação profissional, do ensino médio e da
educação de jovens e adultos.
O artigo 82 da LDB, entretanto, prevê o estabelecimento de normas específicas para a matéria
por parte dos sistemas de ensino. É o que está sendo feito pelo presente parecer, em atendimento
ao prescrito no artigo 90, no § 1º do artigo 8º e no inciso IV do artigo 9º da Lei Federal nº
9.394/96, a atual LDB, a Lei Darcy Ribeiro de Educação Nacional.
Para facilitar o entendimento por parte dos sistemas de ensino, das escolas e dos demais
interessados na matéria, apresentamos, a seguir, sob a forma de excertos, alguns destaques de
pareceres da Câmara de Educação Básica, os quais devem ser considerados como os fundamentos
para a organização e oferta de estágios supervisionados como Ato Educativo da escola.
a) Do Parecer CNE/CEB nº 15/98, aprovado em 01/06/98, orientador das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, destacamos o seguinte:
Do ponto de vista legal não há mais duas funções difíceis de conciliar para o ensino médio,
nos termos em que estabelecia a Lei 5692/71: preparar para a continuidade de estudos e habilitar para o exercício de uma profissão. A duplicidade de demanda continuará existindo porque
a idade de conclusão do ensino fundamental coincide com a definição de um projeto de vida,
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fortemente determinado pelas condições econômicas da família e, em menor grau, pelas características pessoais. Entre os que podem custear uma carreira educacional mais longa esse projeto
abrigará um percurso que posterga o desafio da sobrevivência material para depois do curso
superior. Entre aqueles que precisam arcar com sua subsistência precocemente ele demandará a
inserção no mercado de trabalho logo após a conclusão do ensino obrigatório, durante o ensino
médio ou imediatamente depois deste último.
Vale lembrar no entanto que, mesmo nesses casos, o percurso educacional pode não excluir,
necessariamente, a continuidade dos estudos. Ao contrário, para muitos, o trabalho se situa no
projeto de vida como uma estratégia para tornar sustentável financeiramente um percurso educacional mais ambicioso. E em qualquer de suas variantes, o futuro do jovem e da jovem deste
final de século será sempre um projeto em aberto, podendo incluir períodos de aprendizagem
– de nível superior ou não – intercalados com experiências de trabalho produtivo de diferente
natureza, além das escolhas relacionadas à sua vida pessoal: constituir família, participar da comunidade, eleger princípios de consumo, de cultura e lazer, de orientação política, entre outros. A
condução autônoma desse projeto de vida reclama uma escola média de sólida formação geral.
O trabalho e a cidadania são previstos como os principais contextos nos quais a capacidade de
continuar aprendendo deve se aplicar, a fim de que o educando possa adaptar-se às condições em
mudança na sociedade, especificamente no mundo das ocupações. A LDB neste sentido é clara:
em lugar de estabelecer disciplinas ou conteúdos específicos, destaca competências de caráter
geral das quais a capacidade de aprender é decisiva. O aprimoramento do educando como pessoa humana destaca a ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico. Em outras palavras,
convoca à constituição de uma identidade autônoma.
Ao propor a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos do processo produtivo, a
LDB insere a experiência cotidiana e o trabalho no currículo do ensino médio como um todo e
não apenas na sua a base comum, como elementos que facilitarão a tarefa educativa de explicitar
a relação entre teoria e prática. Sobre este último aspecto, dada sua importância para as presentes
diretrizes, vale a pena deter-se. Os processos produtivos dizem respeito a todos os bens, serviços e
conhecimentos com os quais o aluno se relaciona no seu dia a dia bem como àqueles processos com
os quais se relacionará mais sistematicamente na sua formação profissional. Para fazer a ponte entre
teoria e prática, de modo a entender como a prática (processo produtivo), está ancorada na teoria
(fundamentos científico-tecnológicos), é preciso que a escola seja uma experiência permanente
de estabelecer relações entre o aprendido e o observado, seja espontaneamente, no cotidiano em
geral, seja sistematicamente no contexto específico de um trabalho e suas tarefas laborais.
Para dar conta deste mandato, a organização curricular do ensino médio deve ser orientada
por alguns princípios dentre os quais destacamos o da abertura e sensibilidade para identificar
as relações que existem entre os conteúdos do ensino e das situações de aprendizagem com os
muitos contextos de vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma relação ativa entre o aluno
e o objeto do conhecimento e a desenvolver a capacidade de relacionar o aprendido com o observado, a teoria com suas conseqüências e aplicações práticas.
Uma organização curricular que responda a esse pressuposto e desafio requer :
• Estimular todos os procedimentos e atividades que permitam ao aluno reconstruir ou “reinventar” o conhecimento didaticamente transposto para a sala de aula, entre eles a experimentação, a execução de projetos, o protagonismo em situações sociais;
• organizar os conteúdos de ensino em estudos ou áreas interdisciplinares e projetos que melhor abriguem a visão orgânica do conhecimento e o diálogo permanente entre as diferentes
áreas do saber;
• tratar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, aproveitando sempre as relações
entre conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido, estimular o protagonismo do
aluno e estimulá-lo a ter autonomia intelectual.
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O trabalho é o contexto mais importante da experiência curricular no ensino médio, de
acordo com as diretrizes traçadas pela LDB em seus artigos 35 e 36. O significado desse destaque
deve ser devidamente considerado: na medida em que o ensino médio é parte integrante da educação básica e que o trabalho é princípio organizador do currículo, muda inteiramente a noção
tradicional de educação geral acadêmica ou, melhor dito, academicista. O trabalho já não é mais
limitado ao ensino profissionalizante. Muito ao contrário, a lei reconhece que nas sociedades
contemporâneas todos, independentemente de sua origem ou destino sócio-profissional, devem
ser educados na perspectiva do trabalho enquanto uma das principais atividades humanas, enquanto campo de preparação para escolhas profissionais futuras, enquanto espaço de exercício
de cidadania, enquanto processo de produção de bens, serviços e conhecimentos com as tarefas
laborais que lhes são próprias.
A riqueza do contexto do trabalho para dar significado às aprendizagens da escola média
é incomensurável. Desde logo na experiência da própria aprendizagem como um trabalho de
constituição de conhecimentos, dando à vida escolar um significado de maior protagonismo e
responsabilidade. Da mesma forma o trabalho é um contexto importante das ciências humanas
e sociais, visando compreendê-lo enquanto produção de riqueza e forma de interação do ser humano com a natureza e o mundo social. Mas a contextualização no mundo do trabalho permite
focalizar muito mais todos os demais conteúdos do ensino médio.
A produção de serviços de saúde pode ser o contexto para tratar os conteúdos de biologia,
significando que os conteúdos dessas disciplinas poderão ser tratados de modo a serem, posteriormente, significativos e úteis a alunos que se destinem a essas ocupações. A produção de bens nas
áreas de mecânica e eletricidade contextualiza conteúdos de física com aproveitamento na formação
profissional de técnicos dessas áreas. Do mesmo modo as competências desenvolvidas nas áreas de
linguagens podem ser contextualizadas na produção de serviços pessoais ou comunicação e, mais
especificamente, no exercício de atividades tais como tradução, turismo ou produção de vídeos,
serviços de escritório. Ou ainda os estudos sobre a sociedade e o indivíduo podem ser contextualizados nas questões que dizem respeito à organização, à gestão, ao trabalho de equipe, à liderança,
no contexto de produção de serviços tais como relações públicas, administração, publicidade.
Conhecimentos e competências constituídos de forma assim contextualizada constituem educação básica, são necessários para a continuidade de estudos acadêmicos e aproveitáveis em programas de preparação profissional seqüenciais ou concomitantes com o ensino médio, sejam eles
cursos formais seja a capacitação em serviço. Na verdade constituem o que a LDB refere como
preparação básica para o trabalho, tema que será retomado mais adiante.
O contexto do trabalho é também imprescindível para a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos a que se refere o artigo 35 da LDB. Por sua própria
natureza de conhecimento aplicado, as tecnologias, sejam elas das linguagens e comunicação, da
informação, do planejamento e gestão, ou as mais tradicionais, nascidas no âmbito das ciências
da natureza, só podem ser entendidas de forma significativa se contextualizadas no trabalho. A
este respeito é significativo o fato de que as estratégias de aprendizagem contextualizada ou “situada”, como é designada na literatura de língua inglesa, nasceram nos programas de preparação
profissional, dos quais se transferiram depois para as salas de aula tradicionais. Suas características
tal como descritas pela literatura e resumidas por Stein indicam que a contextualização do conteúdo de ensino é o que efetivamente ocorre no ensino profissional de boa qualidade:
Na aprendizagem situada os alunos aprendem o conteúdo por meio de atividades em lugar
de adquirirem informação em unidades específicas organizadas pelos instrutores. O conteúdo é
inerente ao processo de fazer uma tarefa e não se apresenta separado do barulho, da confusão e
das interações humanas que prevalecem nos ambientes reais de trabalho.
Outro contexto relevante indicado pela LDB é o do exercício da cidadania. Desde logo é
preciso que a proposta pedagógica assuma o fato trivial de que a cidadania não é dever nem
privilégio de uma área específica do currículo nem deve ficar restrita a um projeto determinado.
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Exercício de cidadania é testemunho que se inicia na convivência cotidiana e deve contaminar
toda a organização curricular. As práticas sociais e políticas e as práticas culturais e de comunicação são parte integrante do exercício cidadão, mas a vida pessoal, o cotidiano e a convivência
e as questões ligadas ao meio ambiente, corpo e saúde também. Trabalhar os conteúdos das
ciências naturais no contexto da cidadania pode significar um projeto de tratamento da água ou
do lixo da escola ou a participação numa campanha de vacinação, ou a compreensão de porque
as construções despencam quando os materiais utilizados não têm a resistência devida. E de quais
são os aspectos técnicos, políticos e éticos envolvidos no trabalho da construção civil.
O cotidiano e as relações estabelecidas com o ambiente físico e social devem permitir dar
significado a qualquer conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que se aprende na escola e
o que se faz, vive e observa no dia a dia. Aprender sobre a sociedade, o indivíduo e a cultura e
não compreender ou reconhecer as relações existentes entre adultos e jovens na própria família,
é perder a oportunidade de descobrir que as ciências também contribuem para a convivência e
a troca afetiva. O respeito ao outro e ao público, essenciais à cidadania, também se iniciam nas
relações de convivência cotidiana, na família, na escola, no grupo de amigos.
Na vida pessoal há um contexto importante o suficiente para merecer consideração específica
que é o do meio ambiente, corpo e saúde. Condutas ambientalistas responsáveis subentendem
um protagonismo forte no presente, no meio ambiente imediato da escola, da vizinhança, do
lugar onde se vive. Para desenvolvê-las é importante que os conhecimentos das ciências, da
matemática e das linguagens sejam relevantes na compreensão das questões ambientais mais
próximas e estimulem a ação para resolvê-las.
Não se entenda portanto a contextualização como banalização do conteúdo das disciplinas,
numa perspectiva espontaneísta, mas como recurso pedagógico para tornar a constituição de
conhecimentos um processo permanente de formação de capacidades intelectuais superiores.
Capacidades que permitam transitar inteligentemente do mundo da experiência imediata e espontânea para o plano das abstrações e deste para a reorganização da experiência imediata de
forma a aprender que situações particulares e concretas podem tem uma estrutura geral.
b) Do Parecer CNE/CEB nº 16/09, aprovado em 05/10/99, orientador das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, destacamos o seguinte:
A partir da década de 80 do século passado, as novas formas de organização e de gestão
modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um novo cenário econômico e produtivo se
estabeleceu com o desenvolvimento e emprego de tecnologias complexas agregadas à produção
e à prestação de serviços e pela crescente internacionalização das relações econômicas. Em conseqüência, passou-se a requerer sólida base de educação geral para todos os trabalhadores; educação profissional básica aos não qualificados; qualificação profissional de técnicos; e educação
continuada, para atualização, aperfeiçoamento, especialização e requalificação de trabalhadores.
Nas décadas de 70 e 80 multiplicaram-se estudos referentes aos impactos das novas tecnologias, que revelaram a exigência de profissionais mais polivalentes, capazes de interagir em
situações novas e em constante mutação. Como resposta a este desafio, escolas e instituições de
educação profissional buscaram diversificar programas e cursos profissionais, atendendo novas
áreas e elevando os níveis de qualidade da oferta.
As empresas passaram a exigir trabalhadores cada vez mais qualificados. À destreza manual se
agregam novas competências relacionadas com a inovação, a criatividade, o trabalho em equipe e
a autonomia na tomada de decisões, mediadas por novas tecnologias da informação. A estrutura
rígida de ocupações altera-se. Equipamentos e instalações complexas requerem trabalhadores
com níveis de educação e qualificação cada vez mais elevados. As mudanças aceleradas no sistema
produtivo passam a exigir uma permanente atualização das qualificações e habilitações existentes
e a identificação de novos perfis profissionais.
Não se concebe, atualmente, a educação profissional como simples instrumento de política
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assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho, mas sim, como importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação profissional
baseado apenas na preparação para execução de um determinado conjunto de tarefas. A educação
profissional requer, além do domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do
trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões.
Tanto a Constituição Federal quanto a nova LDB situam a educação profissional na confluência dos direitos do cidadão à educação e ao trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo 227,
destaca o dever da família, da sociedade e do Estado em “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”. O parágrafo único do artigo 39 da LDB define que “o aluno matriculado ou egresso
do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, contará com a
possibilidade de acesso à educação profissional”.
A composição dos níveis escolares, nos termos do artigo 21 da LDB, não deixa margem para
diferentes interpretações: são dois os níveis de educação escolar no Brasil – a educação básica e a
educação superior. Essa educação, de acordo com o § 1.º do artigo 1.º da Lei, “deverá vincularse ao mundo do trabalho e à prática social”.
A educação básica, nos termos do artigo 22, “tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o desenvolvimento da cidadania e fornecerlhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, tanto no nível superior quanto
na educação profissional e em termos de educação permanente. A educação básica tem como sua
etapa final e de consolidação o ensino médio, que objetiva a “preparação básica para o trabalho
e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”.
A educação profissional, na LDB, não substitui a educação básica e nem com ela concorre. A
valorização de uma não representa a negação da importância da outra. A melhoria da qualidade
da educação profissional pressupõe uma educação básica de qualidade e constitui condição indispensável para o êxito num mundo pautado pela competição, inovação tecnológica e crescentes
exigências de qualidade, produtividade e conhecimento.
Quando competências básicas passam a ser cada vez mais valorizadas no âmbito do trabalho,
e quando a convivência e as práticas sociais na vida cotidiana são invadidas em escala crescente
por informações e conteúdos tecnológicos, ocorre um movimento de aproximação entre as demandas do trabalho e as da vida pessoal, cultural e social. É esse movimento que dá sentido à
articulação proposta na lei entre educação profissional e ensino médio. A articulação das duas
modalidades educacionais tem dois significados importantes. De um lado afirma a comunhão
de valores que, ao presidirem a organização de ambas, compreendem também o conteúdo valorativo das disposições e condutas a serem constituídas em seus alunos. De outro, a articulação
reforça o conjunto de competências comuns a serem ensinadas e aprendidas, tanto na educação
básica quanto na profissional.
Mas sobre essa base comum – axiológica e pedagógica – é indispensável destacar as especificidades da educação profissional e sua identidade própria. Esta se expressa também em dois sentidos.
O primeiro diz respeito ao modo como os valores que comunga com a educação básica operam
para construir uma educação profissional eficaz no desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. O segundo refere-se às competências específicas a serem constituídas para a qualificação e a
habilitação profissional nas diferentes áreas. A identidade da educação profissional não prescinde,
portanto, da definição de princípios próprios que devem presidir sua organização institucional e
curricular. Mas, na sua articulação com o ensino médio a educação técnica deve buscar como expressar, na sua especificidade, os valores estéticos, políticos e éticos que ambos comungam.
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A educação Profissional proposta pela atual LDB é uma educação profissional comprometida com
os resultados de aprendizagem, centrada no desenvolvimento de competências para a laborabilidade.
O conceito de competência vem recebendo diferentes significados, às vezes contraditórios e
nem sempre suficientemente claros para orientar a prática pedagógica das escolas. Para os efeitos
desse Parecer, entende-se por competência profissional a capacidade de articular, mobilizar e
colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e
eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho.
O conhecimento é entendido como o que muitos denominam simplesmente saber. A habilidade refere-se ao saber fazer relacionado com a prática do trabalho, transcendendo a mera ação
motora. O valor se expressa no saber ser, na atitude relacionada com o julgamento da pertinência
da ação, com a qualidade do trabalho, a ética do comportamento, a convivência participativa e
solidária e outros atributos humanos, tais como a iniciativa e a criatividade.
Pode-se dizer, portanto, que alguém tem competência profissional quando constitui, articula
e mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas não só rotineiros,
mas também inusitados em seu campo de atuação profissional. Assim, age eficazmente diante
do inesperado e do inabitual, superando a experiência acumulada transformada em hábito e liberando o profissional para a criatividade e a atuação transformadora.
O desenvolvimento de competências profissionais deve proporcionar condições de laborabilidade, de forma que o trabalhador possa manter-se em atividade produtiva e geradora de renda
em contextos sócio-econômicos cambiantes e instáveis. Traduz-se pela mobilidade entre múltiplas atividades produtivas, imprescindível numa sociedade cada vez mais complexa e dinâmica
em suas descobertas e transformações. Não obstante, é necessário advertir que a aquisição de
competências profissionais na perspectiva da laborabilidade, embora facilite essa mobilidade, aumentando as oportunidades de trabalho, não pode ser apontada como a solução para o problema
do desemprego. Tampouco a educação profissional e o próprio trabalhador devem ser responsabilizados por esse problema que depende fundamentalmente do desenvolvimento econômico
com adequada distribuição de renda.
A vinculação entre educação e trabalho, na perspectiva da laborabilidade, é uma referência
fundamental para se entender o conceito de competência como capacidade pessoal de articular
os saberes (saber, saber fazer, saber ser e conviver) inerentes a situações concretas de trabalho. O
desempenho no trabalho pode ser utilizado para aferir e avaliar competências, entendidas como
um saber operativo, dinâmico e flexível, capaz de guiar desempenhos num mundo do trabalho
em constante mutação e permanente desenvolvimento.
Este conceito de competência amplia a responsabilidade das instituições de ensino na organização dos currículos de educação profissional, na medida em que exige a inclusão, entre outros, de
novos conteúdos, de novas formas de organização do trabalho, de incorporação dos conhecimentos que são adquiridos na prática, de metodologias que propiciem o desenvolvimento de capacidades para resolver problemas novos, comunicar idéias, tomar decisões, ter iniciativa, ser criativo e
ter autonomia intelectual, num contexto de respeito às regras de convivência democrática.
A propriedade dos cursos de educação profissional de nível técnico depende primordialmente
da aferição simultânea das demandas das pessoas, do mercado de trabalho e da sociedade. A
partir daí, é traçado o perfil profissional de conclusão da habilitação ou qualificação prefigurada,
o qual orientará a construção do currículo.
Este perfil é definidor da identidade do curso. Será estabelecido levando-se em conta as competências profissionais gerais do técnico de uma ou mais áreas, completadas com outras competências específicas da habilitação profissional, em função das condições locais e regionais, sempre
direcionadas para a laborabilidade frente às mudanças, o que supõe polivalência profissional.
Por polivalência aqui se entende o atributo de um profissional possuidor de competências
que lhe permitam superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de trabalho, para
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transitar para outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins. Supõe
que tenha adquirido competências transferíveis, ancoradas em bases científicas e tecnológicas, e
que tenha uma perspectiva evolutiva de sua formação, seja pela ampliação, seja pelo enriquecimento e transformação de seu trabalho. Permite ao profissional transcender a fragmentação das
tarefas e compreender o processo global de produção, possibilitando-lhe, inclusive, influir em
sua transformação.
A conciliação entre a polivalência e a necessária definição de um perfil profissional inequívoco
e com identidade é desafio para a escola. Na construção do currículo correspondente à habilitação ou qualificação, a polivalência para trânsito em áreas ou ocupações afins deve ser garantida
pelo desenvolvimento das competências gerais, apoiadas em bases científicas e tecnológicas e em
atributos humanos, tais como criatividade, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa
e capacidade para monitorar desempenhos. A identidade, por seu lado, será garantida pelas competências diretamente concernentes ao requerido pelas respectivas qualificações ou habilitações
profissionais.
Os cursos de educação profissional de nível técnico, quaisquer que sejam, em sua organização, deverão ter como referência básica no planejamento curricular o perfil do profissional que
se deseja formar, considerando-se o contexto da estrutura ocupacional da área ou áreas profissionais, a observância destas diretrizes curriculares nacionais e os referenciais curriculares por
área profissional, produzidos e difundidos pelo Ministério da Educação. Essa referência básica
deverá ser considerada tanto para o planejamento curricular dos cursos, quanto para a emissão
dos certificados e diplomas, bem como dos correspondentes históricos escolares, os quais deverão explicitar as competências profissionais obtidas. A concepção curricular, consubstanciada
no plano de curso, é prerrogativa e responsabilidade de cada escola e constitui meio pedagógico
essencial para o alcance do perfil profissional de conclusão.
Outro aspecto que deve ser destacado para o planejamento curricular é o da prática. Na educação profissional, embora óbvio, deve ser repetido que não há dissociação entre teoria e prática.
O ensino deve contextualizar competências, visando significativamente a ação profissional. Daí,
que a prática se configura não como situações ou momentos distintos do curso, mas como uma
metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado.
Nesse sentido, a prática profissional supõe o desenvolvimento, ao longo de todo o curso, de
atividades tais como, estudos de caso, conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas individuais e em equipe, projetos, estágios e exercício profissional efetivo.
A prática profissional constitui e organiza o currículo, devendo ser a ele incorporada no plano
de curso. Inclui, quando necessário, o estágio supervisionado realizado em empresas e outras
instituições. Assim, as situações ou modalidades e o tempo de prática profissional deverão ser
previstos e incluídos pela escola na organização curricular e, exceto no caso do estágio supervisionado, na carga horária mínima do curso.
A duração do estágio supervisionado deverá ser acrescida ao mínimo estabelecido para o curso.
Um exercício profissional competente implica em um efetivo preparo para enfrentar situações esperadas e inesperadas, previsíveis e imprevisíveis, rotineiras e inusitadas, em condições de responder
aos novos desafios profissionais, propostos diariamente ao cidadão trabalhador, de modo original
e criativo, de forma inovadora, imaginativa, empreendedora, eficiente no processo e eficaz nos
resultados, que demonstre senso de responsabilidade, espírito crítico, auto-estima compatível, autoconfiança, sociabilidade, firmeza e segurança nas decisões e ações, capacidade de autogerenciamento com autonomia e disposição empreendedora, honestidade e integridade ética.
Estas demandas em relação às escolas que oferecem educação técnica são, ao mesmo tempo,
muito simples e muito complexas e exigentes. Elas supõem pesquisa, planejamento, utilização e
avaliação de métodos, processos, conteúdos programáticos, arranjos didáticos e modalidades de
programação em função de resultados. Espera-se que essas escolas preparem profissionais que
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tenham aprendido a aprender e a gerar autonomamente um conhecimento atualizado, inovador,
criativo e operativo, que incorpore as mais recentes contribuições científicas e tecnológicas das
diferentes áreas do saber.
c) Além desses dois Pareceres, dos quais destacamos alguns excertos, devem ser considerados,
também, os demais Pareceres da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação que são definidores de diretrizes curriculares nacionais para os vários níveis e modalidades
de ensino da educação básica:
Destacamos os seguintes Pareceres e Resoluções da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação e que devem ser considerados pelos planejadores de atividades de estágio
supervisionado, além dos já citados instrumentos regulamentadores de Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico e para o Ensino Médio. São eles: Parecer
CNE/CEB nº 11/2000, orientador para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
de Jovens e Adultos, bem como o Parecer CNE/CEB nº 01/99, orientador para a definição
de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores na Modalidade Normal de
Nível Médio. Devem ser consideradas, também, as Diretrizes Curriculares Gerais definidas para a
Educação Profissional de Nível Tecnológico, objeto do Parecer CNE/CP 29/02 e da Resolução
CNE/CP nº 03/2002.
Igualmente, devem ser consideradas as Resoluções da Câmara de Educação Básica, que definiram Diretrizes Curriculares Nacionais, tais como: Resolução CNE/CEB 03/98 (Ensino Médio), Resolução CNE/CEB 04/99 (Educação Profissional de nível técnico), Resolução CNE/
CEB 01/2000 (Educação de Jovens e Adultos) e Resolução CNE/CEB 02/99 (Formação de
Professores de nível médio, na modalidade normal).
8. A Lei Federal nº 8.859/94 e o estágio supervisionado de pessoas portadoras de deficiência
A Lei Federal nº 8.859/94 modificou dispositivos da Lei Federal nº 6.494/77, “estendendo
aos alunos da educação especial o direito à participação em atividades de estágio,” o que significa
dizer, a todos os alunos do ensino médio, da educação profissional e da educação de jovens e
adultos que, nos termos do Parecer CNE/CEB nº 17/01, são portadores de “deficiências detectáveis” e, em conseqüência, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 02/01, são portadores
de “necessidades educacionais especiais”.
Para se discutir a questão do estágio supervisionado para pessoas com deficiência e, portanto,
com necessidades educacionais especiais, precisamos, inicialmente, reconhecer o respeito às diferenças como condição básica para viabilizar a construção de práticas educacionais inclusivas.
Sendo a inclusão um processo de busca de um resultado, não podemos defini-la a priori, mas
devemos, a todo o momento, procurar os meios possíveis de combater os diversos caminhos que
levam à exclusão.
Em termos históricos, o que sabemos hoje sobre inclusão refere-se ao que foi pregado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, quanto ao movimento de abertura da escola
para atender a todos os educandos, independentemente da idade, sexo, raça, credo, nacionalidade,
estado de saúde, deficiência. A Resolução ONU nº 2.542/75 proclama a Declaração dos Direitos
das Pessoas portadoras de deficiência e solicita que se adotem medidas para que as pessoas portadoras
de deficiência tenham os mesmos direitos civis e políticos que os demais cidadãos e que sejam levadas
em consideração suas necessidades especiais, como direito de garantia de sua inclusão social.
Sendo o pressuposto básico da educação inclusiva o reconhecimento das diferenças, cabe à
sociedade a responsabilidade de garantir às pessoas portadoras de deficiência a sua participação
na vida social e o exercício pleno dos seus direitos de cidadania. Considera-se, dentre as práticas
de inclusão, que o convívio com a diversidade enriquece as relações e promove a aprendizagem
de todos os participantes do processo.
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É importante destacar a legislação que fundamenta o processo inclusivo das pessoas portadoras de deficiência e, portanto, de necessidades educacionais especiais, para se definir, com
maior segurança, a abrangência do estágio supervisionado para pessoas com deficiência. As leis
vigentes são muito claras quando se referem aos direitos à preparação básica e à qualificação para
o trabalho.
O Art. 227 da Constituição Federal prevê a “criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental”, bem como
de “integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o
trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso de bens e serviços coletivos, com a eliminação
de preconceitos e obstáculos arquitetônicos”.
Regulamentando o dispositivo constitucional, a Lei Federal nº 7.853, de outubro de 1989,
dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cria a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE); impõe a priorização das medidas
de integração das pessoas com deficiência na educação, no trabalho e na sociedade; institui as
chamadas “Oficinas Protegidas de Trabalho”, e define como criminosa a conduta injustamente
discriminatória às pessoas com deficiência no seu exercício de trabalho e, conseqüentemente, no
estágio supervisionado.
O Art. 27 do Decreto Federal nº 3.298, de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei
Federal nº 7.853, garante acesso da pessoa com deficiência à educação profissional, nos níveis
básico, técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas e nos ambientes
de trabalho, a fim de obter a competente habilitação profissional que lhe proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional,
segundo o Art. 31 do referido Decreto 3.298/99, processo orientado a possibilitar que a pessoa com deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível
suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho e
participe da vida comunitária e social.
Em decorrência, as escolas e instituições de educação profissional, segundo o Art. 29 do
mesmo Decreto, oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:
• adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;
• capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e
• adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de
comunicação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 66, assegura ao adolescente portador de deficiência o trabalho protegido e é com esta intenção que a Lei Federal nº 8.859/94
amplia as oportunidades de estágio às escolas especiais de qualquer grau, o que equivale a dizer
no caso do estágio supervisionado, na perspectiva da educação inclusiva, o ensino médio, a educação profissional em todos os seus níveis e a educação de jovens e adultos.
O direito à profissionalização é imprescindível numa sociedade inclusiva e implica que escolas e empresas cedentes de campos de estágio devam cooperar entre si a fim de contribuir para
a prevenção e eliminação da discriminação, bem como na busca efetiva de desenvolvimento de
meios e recursos destinados a facilitar ou promover a vida independente, a auto suficiência e a
integração total das pessoas portadoras de deficiência.
Logo, despir-se dos preconceitos e buscar a eliminação dos reais limites e barreiras são deveres, tanto das escolas de educação profissional, de ensino médio e de educação de jovens
e adultos, quanto, conseqüentemente, das empresas e organizações que oferecem campos de
estágio supervisionado às pessoas com deficiência, como forma de garantia de condições de
igualdade plena a todos os cidadãos.
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O estágio supervisionado proporcionado às pessoas com deficiência deve, portanto, ser realizado no contexto de serviços idênticos aos que atendam à população em geral.
Deve ser constituído, paralelamente, um serviço de assistência às pessoas com deficiência,
com participação de profissionais da educação especial e da área profissional objeto do campo de
estágio supervisionado, levando-se em conta os seguintes requisitos:
• compatibilização das habilidades da pessoa com necessidades especiais às exigências da
função;
• adaptação de equipamentos, ferramentas, máquinas e locais de estágio às condições das
pessoas com deficiência, fornecendo recursos que visem garantir a acessibilidade física e tecnológica e a prestação de assistência que se fizer necessária durante o período de estágio;
• realização de campanhas e oficinas de sensibilização de empresários e de funcionários, como
forma de eliminar obstáculos de ordem comportamental, os quais impedem a integração da
pessoa com deficiência com as atividades do estágio supervisionado;
• instituição de um serviço de acompanhamento, com vistas a assegurar a manutenção dessas
pessoas no estágio.
O estágio supervisionado deve estar ao alcance das pessoas com deficiências e, conseqüentemente, de necessidades educacionais especiais, quaisquer que sejam as causas e a natureza de
suas deficiências. Para tanto, essas pessoas devem ser devidamente preparadas para se dedicarem
a alguma atividade produtiva, o que significa que elas devam ser conduzidas pela escola a, pelo
menos, um índice mínimo de desenvolvimento de competência pessoal, social e profissional
compatível com um ambiente de trabalho ou de vida social, que oriente a ação do aluno no
campo de estágio supervisionado.
Em 05/08/03, foi protocolado no Conselho Nacional de Educação, sob o número
049346/03 – 67, o ofício CONADE/PR nº 112/03, do Conselho Nacional dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da Presidência da
República, acatando sugestão da Procuradoria Geral do Ministério Público do Trabalho junto ao
CONADE, solicitando urgência na regulamentação do “Artigo 82 da LDB, com critérios educacionais inclusivos, de forma a proporcionar a implementação efetiva da Lei 8.859/94”, de acordo com a proposta “que já se encontra em tramitação no Conselho Nacional de Educação”.
9. Propostas de Diretrizes e Normas para a realização de Estágios Supervisionados dos Alunos da Educação Profissional, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos.
À vista do exposto, atendendo as exigências do artigo 82 da LDB, propomos as seguintes
diretrizes normatizadoras para a realização de estágios supervisionados dos alunos da educação
profissional, do ensino médio e da educação de jovens e adultos.
1- Em quaisquer das modalidades de ensino em que haja a previsão de realização de Estágio
Supervisionado, a primeira regra básica a ser seguida é a de que se trata de “estágio curricular”.
O estágio supervisionado é, essencialmente, uma atividade curricular. Isto significa que o Estágio
Supervisionado não é uma “atividade extracurricular”, não é um apêndice da atividade escolar.
O estágio supervisionado é, essencialmente, uma atividade curricular, assumida como tal pela
escola como um ato educativo de sua responsabilidade. Assim, o estágio deve ser sempre supervisionado pela escola, estar vinculado com a prática do educando, integrando o currículo escolar
do estabelecimento de ensino, em consonância com a proposta pedagógica da escola, concebida,
elaborada, executada e avaliada de conformidade com o prescrito nos artigos 12 e 13 da LDB.
Não há a possibilidade de oferta de oportunidades de estágio dos alunos regularmente matriculados no estabelecimento de ensino de forma desvinculada do projeto pedagógico da escola e
da conseqüente organização curricular do curso e, portanto, sem nenhum tipo de acompanhamento do aluno estagiário por parte da escola e de seus professores.
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2- Se o estágio supervisionado é uma atividade curricular, deve ser uma atividade intencional
da escola, planejada, não aleatória, assumida pela escola como um Ato Educativo. É claro que
existem várias alternativas para a escola planejar essa atividade regular. Ela pode fazer parte da
essência do curso, como por exemplo, o estágio curricular em um curso técnico de enfermagem,
caso em que o estágio supervisionado é exigido como obrigatório em função de exigências
decorrentes da própria natureza da ocupação, onde o estágio é de presença obrigatória – é uma
condição essencial para a adequada habilitação profissional técnica. Por outro lado, há o caso da
habilitação profissional que não exigiria estágio obrigatório, como por exemplo, na área da informática, onde a atividade prática em laboratório pode suprir adequadamente essa necessidade
de “praticagem profissional”. Apesar de livre,a escola, soberanamente, de acordo com o seu
projeto pedagógico, poderá incluir o referido estágio em seu plano de curso. Neste caso, ele se
tornará obrigatório para os alunos daquela escola, a qual, por sua vez, deverá supervisionar os estágios de seus alunos. Existe, ainda a possibilidade da escola não incluir o estágio supervisionado
em seu plano de curso e este ser demandado pelos seus alunos. Então, a escola poderá acolher a
demanda dos seus alunos, planejar atividades complementares de estágio supervisionado para os
alunos que as desejarem, supervisionar essas atividades de estágio junto às empresas, registrandoas nos prontuários próprios dos alunos que as realizarem e nos respectivos históricos escolares. O
estágio, embora não requerido pela natureza da ocupação e do curso, poderá ocorrer, ainda, por
demanda da Comunidade onde a escola está situada. Por exemplo, pode haver uma demanda de
engajamento voluntário dos alunos de uma dada escola em um projeto social junto a uma comunidade carente, ou para desenvolvimento de atividades específicas com idosos, jovens, crianças
ou doentes crônicos... Este é o caso, tanto da escola que percebe uma necessidade especifica da
sua comunidade e planeja, intencionalmente, uma atividade educacional de forma a atender essa
necessidade local, quanto daquela instituição comunitária que procura a escola para que ela a
atenda em suas necessidades específicas com o engajamento dos alunos da escola. A escola, neste
caso, poderá, intencionalmente, planejar tal atividade de forma interdisciplinar e motivar ou, até
mesmo, exigir que os seus alunos participem da mesma. Em contrapartida, a escola deve supervisionar as referidas atividades e registrá-las, adequadamente, como atividade escolar regular.
3- Em qualquer hipótese, o Estágio Supervisionado é sempre um Ato Educativo da Instituição de Ensino, isto é, faz parte do processo de ensino e aprendizagem dos alunos e deve integrar
a programação curricular e didático-pedagógica da escola, mantendo coerência com o seu respectivo projeto pedagógico. O estágio supervisionado, enquanto ato educativo, exige que a escola trabalhe didaticamente com seus alunos o planejamento, o desenvolvimento, a avaliação e os
resultados das atividades nele desenvolvidas. A experiência vivenciada fora da escola pelos alunos
em situação de estágio tem que ser trazida para dentro da escola , enriquecendo e beneficiando a
todos. Por outro lado, como esses alunos estão engajados em um processo educativo, a empresa
que os recebe como estagiários deve ter consciência de seu trabalho educativo e da obrigação que
tem de orientar esses estagiários, para que tirem o melhor proveito dessas vivências.
A empresa, portanto, deve procurar diversificar as atividades do estagiário durante o seu
período de estágio, dando-lhe chances de melhor compreensão de todo o processo de trabalho,
de modo a enriquecer seu currículo escolar. Isto implica na necessidade da empresa de não
colocar o estagiário apenas na execução de trabalhos operacionais repetitivos e rotineiros que
acrescentam muito pouco em seu processo educativo para a cidadania e o trabalho.
4- Estágio Supervisionado não é primeiro emprego. Ele até pode conduzir ao primeiro emprego, mas, na sua essência, é uma situação privilegiada de aprendizagem e não, necessariamente,
de emprego. Tanto a empresa quanto a escola ou eventuais instituições de intermediação entre
escolas e empresas devem ter consciência clara de que o estagiário é um ser em processo formativo e de que o estágio é um Ato Educativo. Por isso mesmo, a empresa que recebe o estagiário
tem que ter consciência de que está assumindo uma parceria com a escola em sua tarefa educativa. Isto exige que a escola, ao planejar as atividades de estágio, defina com clareza que competências deseja ver desenvolvidas no estagiário em seu período de vivência profissional, e planeje
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como os docentes trabalharão em sala de aula com as informações advindas dos estágios. Afinal,
se o estágio supervisionado é um Ato Educativo, e não um mero complemento, acidental e extracurricular, como tal, é de responsabilidade da escola supervisioná-lo e responder pelos seus
resultados educacionais, em parceria com a empresa ou organização cedente de oportunidades
de estágio supervisionado.
5- A atual LDB determina que toda a educação escolar vincule-se “ao mundo do trabalho e à
prática social” do educando. Assim, todo o estágio supervisionado, em sentido amplo e genérico,
assume uma função de educação para o trabalho e a cidadania.
O mundo do trabalho e a prática social do cidadão são dois pilares fundamentais sobre os
quais se assenta o Ato Educativo da prática escolar, como partes constitutivas essenciais da educação para a vida. É claro que a LDB não determina que essa dimensão humana da educação seja
desenvolvida apenas através do estágio supervisionado. As dimensões do trabalho e da prática
social do cidadão devem impregnar toda a prática pedagógica escolar, inclusive o estágio supervisionado. Este representa uma forma organizada e coerente de desenvolvimento curricular, na
perspectiva da educação do cidadão trabalhador.
Entretanto, outras formas poderão e deverão ser utilizadas pela escola para esse fim, uma vez
que toda a comunidade, em última instância, é espaço educativo para a formação humana. A escola poderá, por exemplo, programar visitas e outros contatos com as empresas, com o objetivo
de estabelecer estratégias de aproximação com o mundo do trabalho, para que seus alunos tenham oportunidades de desenvolver competências essenciais para o trabalho e para a vida cidadã .
Isto poderá ocorrer, perfeitamente, no ensino médio e na educação de jovens e adultos.
6- Esta orientação implica que a escola mantenha em seus quadros, um corpo de profissionais
com função de supervisão ou de orientação de estágio, com carga horária dedicada a esse fim,
compatível com o número de alunos matriculados. Este é o caso, por exemplo, da enfermagem,
onde a escola deve manter como supervisores ou orientadores de estágio enfermeiros experientes, em número suficiente para o adequado acompanhamento dos alunos na atividade de
prática profissional em situação real de trabalho. Em qualquer dos casos, deve haver um planejamento conjunto, que envolva o professor/coordenador/orientador/supervisor de estágio da
escola com seu homólogo na empresa ou organização pública e particular. O estágio supervisionado, deve, portanto, sempre assumir o caráter de um Ato Educativo praticado pela escola, com
a cooperação da empresa concedente do estágio, com ou sem a interveniência de um agente de
integração entre a escola e a empresa. No caso da presença desse agente de integração, o mesmo
deve assumir suas funções de assessoria e de intermediação com o mesmo grau de consciência e
responsabilidade assumido pela escola.
7- A duração do estágio supervisionado deve estar prevista no projeto pedagógico da escola.
O Decreto Federal nº 87.497/82, que regulamentou a Lei Federal nº 6.494/77, seguindo o
espírito da antiga LDB, prevê uma duração nunca inferior a seis meses. Essa duração, precisa ser
reinterpretada sob a ótica da atual LDB, a qual atribui à escola, à luz do seu projeto pedagógico
e de acordo com a natureza do curso, a decisão quanto ao planejamento, execução e avaliação
do estágio, como atividade curricular. De igual forma, a carga horária e a jornada diária do estágio devem ser definidas pela escola, de comum acordo com a empresa concedente de estágio,
de forma que se possibilite ao estagiário o competente aproveitamento dos estudos que está
realizando. Em caráter de absoluta excepcionalidade, caso o aluno não conclua o estágio supervisionado obrigatório durante o período regular do curso, o mesmo poderá ser considerado como
não concluinte do curso, permanecendo como pendente, por um prazo máximo de cinco anos,
que é a medida adotada pelo Decreto Federal nº 2.208/98 ao regulamentar dispositivos sobre
a Educação Profissional na atual LDB, a Lei Federal nº 9.394/96.
A jornada diária do estágio supervisionado deve ser compatível com suas necessidades educacionais, pois o estágio supervisionado é essencialmente um Ato Educativo e não mais uma
oportunidade de emprego, embora o mesmo possa facilitar ao estagiário a obtenção de seu pri-

MARCOS LEGAIS

meiro emprego. Como diria a velha máxima popular, como oportunidades distintas , as questões
de emprego “são outros quinhentos”. A carga horária, a duração e a atividade de estágio não
devem ser tão elásticas que venham atrapalhar o trabalho escolar. Antes, a atividade de estágio
supervisionado deve se constituir em uma alavanca para o enriquecimento curricular do aluno.
Uma carga horária diária muito longa, que promova a presença excessiva do aluno estagiário
na empresa, poderá se constituir num sério concorrente com o período escolar e conseqüentemente, num empecilho para o seu adequado desempenho escolar. Isto não deve ocorrer, pois
o estágio, afinal, é essencialmente um Ato Educativo. Em decorrência, a escola, nos termos do
seu projeto pedagógico, deve planejar adequadamente as atividades de estágio, inclusive quanto
à sua duração e carga horária diária, de tal forma que não prejudique o desempenho escolar do
aluno. Afinal, oportunidade de estágio não pode ser confundida com oportunidade de emprego.
Estágio é estágio e emprego é emprego.
Esta posição assumida pelo Conselho Nacional de Educação foi bastante questionada por
alunos e pais de alunos do ensino médio a até por especialistas em estágio. Os primeiros defendendo a tese de que, na realidade, especialmente para as classes sociais mais empobrecidas,
as oportunidades de estágio acabam se confundindo com efetivas oportunidades de obtenção
do primeiro emprego. Os segundos, defendendo a tese de que “o estágio de estudantes permite
não só o desenvolvimento pessoal e profissional, mas também uma efetiva participação dos estudantes no mundo do trabalho, ampliando a sua formação acadêmica e minimizando a evasão
escolar”. Outros, por outro lado, louvaram a iniciativa do Conselho Nacional de Educação,
considerando-se, sobretudo, que é muito difícil para uma escola decidir isoladamente quanto ao
impedimento de que seus alunos assumam, na prática, a posição de “escraviários” nos chamados
“estágios em regime de tempo integral”, com medo de “perderem espaço no já caracterizado
mercado de estágios”.
Em decorrência, propomos que a jornada máxima para o estágio profissional supervisionado
não seja superior a seis horas diárias e trinta horas semanais, admitindo-se, porem, jornada diária
maior, desde que não superando o total semanal de quarenta horas, no caso de cursos onde
sejam utilizadas metodologias de ensino que incluam períodos alternados em salas de aula e
nos campos de estágio. Tomemos como exemplos típicos desta última alternativa os cursos de
técnico em enfermagem, os cursos das escolas agrícolas que utilizam a denominada “pedagogia
da alternância”, os cursos industriais que utilizam um “sistema dual” similar ao utilizado no
sistema de ensino alemão, os cursos de hotelaria realizados em Hotéis-Escola organizados como
empresas pedagógicas, que alternam períodos eminentemente escolares com períodos de prática
profissional hoteleira supervisionada, em situação real de trabalho, atendendo clientela da empresa pedagógica.
Para alunos do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos,
atendendo o mesmo objetivo de compatibilização com as atividades escolares, propomos que a
jornada máxima de estágio supervisionado não seja superior a quatro horas diárias e vinte horas
semanais.
Neste particular, é oportuno deixar bem claro, em se tratando de atividades de estágio supervisionado, em regime de parceria com empresas e organizações concedentes de oportunidades
de estágio, a firme orientação do Parecer CNE/CEB nº 16/99 quanto à indissociabilidade entre
teoria e prática, não devendo a escola estruturar o seu trabalho pedagógico de forma dividida,
com papeis diferenciados e distanciados, em “bloco teórico” e “bloco prático”, mantendo as
tradicionais e superadas dicotomias entre teoria e prática ou trabalho e educação. Teoria e prática
devem ser trabalhadas didaticamente pela escola de forma integrada, representado o saber e o
fazer humanos, como faces inseparáveis de uma mesma moeda, verdadeiramente indissolúveis e
com o mesmo valor pedagógico.
8- Em qualquer das hipóteses, de estágio supervisionado, o aluno deve estar assegurado
contra acidentes pessoais por seguro obrigatório,que deve ser providenciado pela escola, com
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eventual cooperação do órgão de mediação entre a empresa e a escola, ou então, providenciado
pelo gestor da rede de ensino como, por exemplo, uma Secretaria Estadual ou Municipal de
Educação. Eventualmente, até mesmo a empresa contratante do estagiário pode responsabilizarse pelo seguro obrigatório, mediante acordo específico com a entidade educacional. No caso da
atividade de estágio supervisionado envolver terceiros, como por exemplo, enfermagem, estética
corporal, podologia, cabeleireiro e outros similares, é necessário, também, que a escola providencie aos seus alunos o correspondente seguro de responsabilidade civil por danos contra terceiros.
Os referidos seguros, ao serem contratados, deverão observar os valores de mercado em relação
aos seus beneficiários. De qualquer maneira, não há vínculo empregatício algum entre o aluno
estagiário, remunerado ou não, e a empresa ou organização, pública ou privada, concedente do
estágio supervisionado ao aluno em processo formativo.
Mesmo que não gere vínculo empregatício algum, o estágio supervisionado deve ser regido
por um termo de compromisso entre a empresa e a escola, com ou sem intermediação de órgão
próprio para a execução de tal tarefa. O termo de compromisso poderá ser substituído por um
termo de adesão, no caso das organizações sociais sem fins lucrativos, previstas pela Lei Federal
nº 9.608/98, a Lei do Voluntariado, mantendo-se a ausência de vínculos empregatícios.
9- O estágio supervisionado pode assumir uma das formas ou modalidades a seguir caracterizadas:
a) estágio profissional supervisionado, portanto, de caráter profissionalizante direto e específico. Deve ser planejado levando-se em conta o perfil profissional de conclusão do curso e a
natureza da ocupação objeto da qualificação ou habilitação profissional pretendida. Neste caso o
estágio supervisionado deve ser planejado sob medida para cada curso, observando-se o projeto
pedagógico da escola, as presentes diretrizes operacionais, as respectivas diretrizes curriculares
nacionais e a legislação específica sobre a matéria. As condições de sua realização devem ser
acordadas entre as partes e resultar do entendimento de todos os envolvidos, ou seja, estudantes,
escolas, e empresas concedentes de estágio e eventuais órgãos de intermediação entre empresas
e escolas. Por exemplo: duração total do estágio, jornada, férias, valor de eventual bolsa/auxilio,
seguro obrigatório contra acidentes pessoais e outros eventuais benefícios e condições especiais,
tudo deve ser fruto desse entendimento. As empresas, por sua vez, devem encarar o estágio
profissional supervisionado como um Ato Educativo e não como um ato de filantropia e tampouco como desperdício de recursos ou estorvo ao trabalho profissional da empresa ou organização. Igualmente, não cabe considerar o estágio profissional supervisionado nem como alternativa
de obtenção do primeiro emprego e nem, muito menos, como alternativa de substituição de
trabalhadores anteriormente empregados por estagiários, a qual, evidentemente, não interessa
nem aos trabalhadores, nem aos estagiários. Na realidade ele é um investimento das empresas e
organizações em seus quadros futuros, bem como no futuro dos jovens, da sociedade e da nação,
em uma obra de parceria das organizações e empresas com a instituição escolar, em seu esforço
de profissionalização.
Na educação profissional, a prática é essencial e a constitui e a organiza, como é muito bem
caracterizada pelo artigo 7º da Resolução CNE/CEB nº 04/99. Essa prática profissional é
realizada na própria escola, em situação de laboratório, como uma atividade simulada. A carga
horária da prática profissional orientada e simulada ou em condições de laboratório integra a carga horária mínima da habilitação profissional do técnico. A carga horária do estágio profissional
supervisionado, em condições reais de trabalho, deve ser acrescentada ao mínimo exigido.
Na realidade, não há uma distinção absoluta entre prática profissional simulada, em situação de laboratório e o estágio profissional supervisionado, em situação real de trabalho: há um
“continuum” entre uma e outra atividade. A prática profissional é essencialmente simulada e em
situação controlada, de laboratório. O estágio profissional supervisionado é realizado em situação real de trabalho, não é simulado e o ambiente não é controlado, como em laboratório – no
estágio supervisionado o aluno, com acompanhamento direto do seu supervisor ou orientador
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de estágio, é colocado diante da realidade do mundo do trabalho e é chamado a enfrentar e responder a desafios inesperados e inusitados. A escola deve planejar de forma integrada a prática
profissional simulada e o estágio profissional supervisionado. Uma atividade complementa a
outra e se enriquecem mutuamente. Elas devem ser consideradas no seu conjunto, no projeto
pedagógico do estabelecimento de ensino, sem que uma simplesmente substitua a outra. As duas
atividades curriculares têm objetivos educacionais diferenciados e complementares.
b) contato com o mundo do trabalho, em termos de desenvolvimento sociocultural, objetivando contextualizar o currículo escolar em seu vínculo com o mundo do trabalho e com a
prática social do cidadão, conforme determina a LDB. Este é um caso típico de estágio do ensino
médio ou dos programas de educação de jovens e adultos, cuja carga horária específica deve ser
acrescida aos mínimos exigidos para o Ensino Médio ou para a Educação de Jovens e Adultos.
Este não pode ser confundido com o estágio profissional, o qual constitui núcleo central do currículo da educação profissional, como uma de suas partes constitutivas. Representa, entretanto,
um momento privilegiado de contato com o mundo do trabalho.
De acordo com a atual LDB, o trabalho deve impregnar toda a prática pedagógica escolar,
integrando e contextualizando a escola ao meio econômico e social no qual se encontra. Nesse
sentido, toda a comunidade e, de modo especial, o mundo do trabalho, se constitui em espaço
educativo para a educação básica do adolescente, do jovem e do adulto. Tudo isso deve ser
aproveitado pela escola e valorizado como alternativa para sua ação intencional de educação.
As escolas podem adotar inúmeras estratégias para que os seus alunos tenham reais oportunidades de aquisição de conhecimentos, valores, atitudes e habilidades no mundo do trabalho e nas
relações trabalhistas, como por exemplo: contatos programados com empresas e organizações,
visitas, pesquisas e estágio supervisionado. Todas essas estratégias, entretanto, devem ser intencionalmente planejadas, executadas e realizadas pelas escolas, responsáveis pelo Ato Educativo
completo.
Essas são alternativas importantes para se atingir o objetivo de “preparação básica para o
trabalho”. O estágio supervisionado é a forma mais estruturada dessas estratégias. O mesmo só
deve ser assumido pela escola quando ela tiver condições de aproveitar toda a riqueza trazida
do mundo do trabalho e das relações trabalhistas pelos seus alunos estagiários, para enriquecer
o currículo desenvolvido na escola. Isto será possível, se o estágio ou as outras estratégias de
contextualização do currículo escolar com o mundo do trabalho e das relações trabalhistas integrarem o projeto pedagógico da escola e receberem tratamento curricular adequado por parte
dela e de seus professores e corpo técnico-administrativo.
c) participação em empreendimentos ou projetos de interesse social ou cultural, assumindo
a forma de atividade de extensão. Esta é uma excelente alternativa e estratégia que pode ser
utilizada de forma articulada com as duas formas anteriormente formuladas. Uma escola profissional na área da saúde pode, por exemplo, envolver seus alunos em campanhas nacionais de
vacinação e outras como combate à dengue, prevenção da aids, do diabetes , das drogas ou do
álcool. Uma escola técnica ou de ensino médio pode, por exemplo, engajar seus alunos em uma
pesquisa de situação socioeconômica de um bairro socialmente carente, planejando alternativas
de intervenção, em termos de políticas públicas. É extenso o rol de alternativas programáticas
a ser viabilizado pelas escolas e ricas são as experiências que podem ser desenvolvidas pelos seus
alunos, aprimorando-lhes os processos de constituição de competências para a vida cidadã e para
o trabalho produtivo.
d) prestação de serviço civil, voluntário ou obrigatório, o qual poderá vir a constituir-se, até
mesmo, em um serviço substitutivo ao serviço militar, onde a escola assume uma parceria com
o agente público responsável pela ação civil. Pode ser voluntário ou até mesmo obrigatório, se
realizado em cooperação com o serviço militar. Esta modalidade de prática do estágio supervisionado não está explicitada na legislação específica sobre estágios, mas pode ser considerada
como implicitamente presente na mesma e se constitui numa boa sugestão para a definição de
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políticas de serviços educacionais a serem realizados em articulação com a uma ação cultural
junto à sociedade.
Existem vários exemplos de serviço civil voluntário que podem ser organizados pelas escolas
com os seus alunos, tais como:
• variadas formas de engajamento dos alunos em programas nacionais do tipo “Fome Zero”
ou de apoio e ação social junto às famílias dos beneficiários do programa “Bolsa Escola”.
• engajamento dos alunos, em especial dos módulos terminais do ensino médio e da educação
de jovens e adultos, bem como de todos os módulos do curso normal de nível médio, em
programas locais de alfabetização de adultos e de educação de jovens e adultos no ensino
fundamental;
• engajamento de alunos, em especial do curso normal de nível médio, em programas de
apoio às redes públicas de educação infantil e de ensino fundamental, particularmente,
daquelas situadas nas periferias dos grandes centros urbanos e nas zonas rurais;
• participação em atividades de ação comunitária em bairros periféricos e no campo;
• outras tantas, dependendo dos projetos pedagógicos das escolas e de seus compromissos sociais com a comunidade onde está situada e com a educação para a cidadania e o trabalho.
Essa ação social voluntária poderá evoluir para uma eventual ação social obrigatória, em articulação com o serviço militar. Os rapazes em idade de prestação de serviço militar que forem
dispensados do mesmo e todas as jovens, na mesma faixa etária, poderão ser engajados em um
serviço civil livre, como alternativa para o serviço militar, que hoje é obrigatório para os rapazes.
Esse é um assunto que precisa ser melhor debatido com a sociedade e, inclusive, com os órgãos
próprios da área militar, em articulação com os demais setores de governo, de modo especial
com a área educacional, sobretudo, pelo potencial educativo que representa essa cooperação
técnica entre os vários órgãos do Poder Público. Essa mesma ação social poderá se dar, também,
pelo engajamento dos alunos da escola nos serviços especializados de defesa civil dos Estados ou
dos Municípios, atendendo para tanto,a legislação específica referente à ação da Defesa Civil nas
respectivas Unidades da Federação.
e) prestação de serviços voluntários, assumindo a forma de atividade de extensão, de relevante
caráter social, desenvolvido pelas equipes escolares, nos termos dos seus respectivos projetos
pedagógicos. Esta forma é uma variante das formas “c” e “d”, objetivando propiciar aos alunos o
envolvimento direto da prestação de serviços voluntários de relevante caráter social, sob coordenação e orientação das equipes técnico-administrativa e docente de sua escola. Um exemplo de
como esses serviços voluntários podem ser operacionalizados pelas escolas, públicas ou privadas,
pode ser encontrado no “Programa Estadual, Jovem Voluntário- Escola Solidária”, implementado pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, para alunos da rede pública estadual,
objeto da Resolução SE nº 143, de 29/08/02. Esta pode ser uma alternativa concreta para os
alunos da educação profissional e do ensino médio desenvolverem suas primeiras experiências
profissionais ao mesmo tempo em que desenvolvem e cultivam os valores referentes à solidariedade humana, objeto do serviço voluntário, e se preparam para atuar no chamado 3º setor, uma
das alternativas de trabalho do futuro.
f) estágio como campo de iniciação científica, objetivando ampliar os espaços e auxiliar na implementação de uma nova política de ensino médio, que conduza os seus alunos à “compreensão
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos”, nos termos do respectivo
projeto pedagógico do estabelecimento de ensino, facilitando o processo de “compreensão do
significado das ciências, das letras e das artes”(Cf. Artigos 35 e 36 da LDB). Isto possibilitará a
introdução dos alunos ao método científico, acompanhando o quotidiano de um trabalho científico, desenvolvendo a capacidade de elaboração de um trabalho final avaliável, com crescentes
graus de autonomia intelectual.
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II – Voto dos Relatores
Nestes Termos, submetemos à apreciação da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, o presente parecer e seu projeto de Resolução, propondo diretrizes para a
organização e a realização de estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, em
todos os seus níveis e modalidades, exceto na modalidade de Educação a Distância, em atendimento ao disposto no Artigo 82 da LDB - Lei Federal nº 9394/96.

Brasília (DF), 05 de novembro de 2003.
Conselheiro Ataíde Alves- Relator
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão- Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 05 de novembro de 2003.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão- Presidente
Conselheiro Nelio Marco Vincenzo Bizzo- Vice-Presidente
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PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – RELATÓRIO
Em 10/11/2004, foi protocolado no CNE o Ofício nº 5.494/04, da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica, nos seguintes termos:
“Esta Secretaria tem recebido constantes consultas de instituições ofertantes de Educação
Profissional e Tecnológica referentes à aplicação do Decreto Nº 5.154, de 23 de julho de
2004, especialmente quanto à Educação Profissional Técnica de nível médio. O Decreto nº
5.154/2004 revogou o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, e definiu novas orientações
para a organização da Educação Profissional.
Em relação à Educação Profissional técnica de nível médio este Decreto prevê três alternativas
de organização. Uma delas é a forma integrada com o Ensino Médio, a qual não estava contemplada
na Resolução CNE/CEB nº 04/99 e proibida na Resolução CNE/CEB nº 03/98, ambas
desse Conselho.
Em função desta nova realidade ditada pelo Decreto nº 5.154/2004, solicito, em caráter de
urgência, manifestação da Câmara de Educação Básica desse Colegiado, com vistas à adequação
das Diretrizes Curriculares Nacionais no que se refere à Educação Profissional Técnica de nível
médio, permitindo, como conseqüência, orientar os sistemas de ensino e as escolas na imediata
implantação do referido Decreto, a partir do próximo ano letivo”.
No último dia da reunião ordinária da Câmara de Educação Básica do mês de novembro, a
CEB debateu exaustivamente uma primeira proposta de parecer e de resolução sobre a matéria.
Essa proposta, refeita, foi apresentada na reunião conjunta do Conselho Nacional de Educação
com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, em Porto Alegre, e buscou-se dar
ampla divulgação aos mesmos, para que os interessados pudessem encaminhar suas sugestões.
É oportuno ressaltar a excelência e a qualidade das inúmeras sugestões recebidas pelo relator
por parte dos Conselhos Estaduais de Educação, representantes do MEC, representantes de
instituições de Educação Profissional públicas e privadas, especialistas em Educação Profissional
atuantes nas universidades e nas instituições de Educação Profissional. Na oportunidade em
que o relator agradece todas essas contribuições, informa que todas elas foram atentamente
analisadas e levadas em consideração.
Mérito
A Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trata o tema da “Educação
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Profissional” em um capítulo especial, o Capítulo III do Título V, “Da Educação Profissional”,
Artigos 39 a 42, de forma associada e articulada com o § 2º do Artigo 36 da mesma Lei, na
parte referente ao Ensino Médio, definido como “etapa final da Educação Básica, com duração
mínima de três anos”.
No Artigo 39, a Educação Profissional é claramente caracterizada como “integrada às
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”, com o objetivo de conduzir
o cidadão a um permanente desenvolvimento “de aptidões para a vida produtiva” na sociedade
do trabalho e do conhecimento.
O Ensino Médio, no Artigo 35, é claramente caracterizado como a “etapa final da Educação
Básica”, com a finalidade de “consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos
no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para
o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluída a formação ética e o desenvolvimento
da autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científicotecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina”.
O Ensino Médio ganhou uma clara identidade própria e a Educação Profissional também. Não
é mais possível colocar a Educação Profissional no lugar do Ensino Médio, como se ela fosse uma
parte do mesmo, como o fizera a revogada Lei nº 5.692/71. A Educação Profissional será sempre
uma “possibilidade” para o “aluno matriculado ou egresso do Ensino Fundamental, Médio e
Superior”, bem como ao “trabalhador em geral, jovem ou adulto” (Parágrafo Único do Artigo 39)
e “será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho” (Artigo 40).
A “articulação” é a nova forma de relacionamento entre a Educação Profissional e o Ensino
Médio. Não é mais adotada a velha fórmula do “meio a meio” entre as partes de educação
geral e de formação especial no Ensino Médio, como havia sido prevista na reforma ditada pela
Lei nº 5.692/71. “Todos os cursos do Ensino Médio terão equivalência legal e habilitarão ao
prosseguimento de estudos” (§3º do Artigo 36). O preparo “para o exercício de profissões
técnicas”, no Ensino Médio, só ocorrerá desde que “atendida a formação geral do educando”
(§ 2º do Artigo 36).
O § 4º do Artigo 36 faz uma clara distinção entre a obrigatória “preparação geral para o
trabalho” e a facultativa “habilitação profissional” no âmbito do Ensino Médio, as quais poderão
ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino ou em cooperação com instituições
especializadas em Educação Profissional. Essa nova forma de relacionamento entre o Ensino
Médio e a Educação Profissional foi caracterizada, no Inciso I do Artigo 3º da Resolução CNE/
CEB 4/99, como de “independência e articulação”.
Essa orientação marcou as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pela Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação tanto para o Ensino Médio (Parecer
CNE/CEB 15/98 e Resolução CNE/CEB 3/98) quanto para a Educação Profissional de Nível
Técnico (Parecer CNE/CEB 16/99 e Resolução CNE/CEB 4/99) e a Educação Tecnológica
(Parecer CNE/CP 29/2002 e Resolução CNE/CP 3/2002).
As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação tanto
para o Ensino Médio quanto para a Educação Profissional de nível técnico, assim como as
Diretrizes Curriculares Nacionais gerais definidas pelo mesmo Conselho para “a organização e
o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia” continuam perfeitamente válidas após a
edição do Decreto nº 5.154/2004. As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação não deverão ser substituídas. Elas não perderam a sua validade e eficácia,
uma vez que regulamentam dispositivos da LDB em plena vigência. O que será necessário
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fazer é uma ou outra alteração nas respectivas resoluções definidoras de Diretrizes Curriculares
Nacionais, definindo orientação complementar referente a eventuais pontos de divergência de
interpretação ou de organização entre as orientações básicas do revogado Decreto nº 2.208/97
e do vigente Decreto nº 5.154/2004.
As divergências entre os dois decretos regulamentadores, que merecem ser explicitadas e
corrigidas no conjunto das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para a
Educação Profissional Técnica de nível médio, são as seguintes:
- O Decreto nº 2.208/97 organizava a Educação Profissional em três níveis: Básico, Técnico e
Tecnológico (Cf. Artigo 3º). O Decreto nº 5.154/2004 define que a Educação Profissional “será
desenvolvida por meio de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores;
Educação Profissional Técnica de nível médio; e Educação Profissional Tecnológica, de graduação
e de pós-graduação” (Cf. Artigo 1º).
- O Artigo 5º do Decreto nº 2.208/97 define que “a Educação Profissional de nível técnico
terá organização curricular própria e independente do Ensino Médio, podendo ser oferecida de
forma concomitante ou seqüencial a este”. O Decreto nº 5.154/2004, por seu turno, define que
“a Educação Profissional Técnica de nível médio (...) será desenvolvida de forma articulada com
o Ensino Médio” (Cf. Artigo 4º), e que esta articulação entre a Educação Profissional Técnica
de nível médio e o Ensino Médio “dar-se-á de forma integrada, concomitante e subseqüente ao
Ensino Médio” (Cf. incisos I, II e III do § 1º do Artigo 4º).
- O Parágrafo Único do Artigo 5º do Decreto nº 2.208/97 estabelecia um limite, de 25%
do total da carga horária mínima do Ensino Médio para “aproveitamento no currículo da
habilitação profissional”. O Decreto nº 5.154/2004 não prevê mais esse limite previsto pelo
Decreto nº 2.208/97, que constituía, na prática, uma clara herança da mentalidade ditada pela
Lei nº 5.692/71;
- o Decreto nº 2.208/97, no seu Artigo 6º, definia uma estratégia para a “formulação dos
currículos plenos dos cursos do ensino técnico”, que já fora superada pelas atuais Diretrizes
Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, de forma coerente com
as diretrizes da Lei nº 9.394/96 e com o que acabou sendo estabelecido sobre a matéria pelo
Decreto nº 5.154/2004, em seus Artigos 5º e 6º;
- as orientações definidas nos Artigos 8º e 9º do Decreto nº 2.208/97 também foram
devidamente interpretadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação, as quais mantêm maior coerência com o que dispõe sobre a matéria o
recente Decreto nº 5.154/2004;
- o referido Decreto, no seu Artigo 4º, define como premissas básicas a serem observadas na
organização da Educação Profissional Técnica, de forma articulada com o Ensino Médio, que
sejam observados “os objetivos contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação; as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino;
e as exigências de cada instituição de ensino, nos termos do seu projeto pedagógico” (incisos I,
II e III do Artigo 4º).
Assim, as principais complementações exigidas, em termos de Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio e para Educação Profissional Técnica de nível médio, de forma
a possibilitar a sua plena articulação, nos termos definidos pelo Decreto nº 5.154/2004, isto é,
nas formas integrada, concomitante e subseqüente, são as seguintes:
- inclusão de um § 3º no Artigo 12 da Resolução CNE/CEB 3/98, explicitando o exato
significado do § 2º do mesmo Artigo;
- alteração da redação do Artigo 13 da Resolução CNE/CEB 3/98, de modo a possibilitar a
forma integrada de articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino
Médio.
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Além dessas duas alterações básicas, complementando as orientações exaradas pela Câmara de
Educação Básica nos Pareceres CNE/CEB 15/98 e CNE/CEB 16/99, torna-se necessário apenas
atualizar essas diretrizes às disposições do Decreto nº 5.154/2004, em termos de orientação aos
sistemas de ensino e às instituições de Educação Profissional e demais estabelecimentos de ensino
na implementação de cursos e programas de Educação Profissional Técnica de nível médio em
articulação com o Ensino Médio.
A Educação Profissional Técnica de nível médio será desenvolvida de forma articulada com
o Ensino Médio (Decreto nº 5.154/2004, Artigo 4º). Nessa articulação, os sistemas e os
estabelecimentos de ensino deverão observar o seguinte:
1. “os objetivos contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação” (Inciso I do Artigo 4º);
2. “as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino” (Inciso II do Artigo 4º);
3. “as exigências de cada instituição de ensino, nos termos do seu projeto pedagógico”
(Inciso III do Artigo 4º);
4. “a organização curricular por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional
e tecnológica” (Inciso I do Artigo 2º);
5. “a articulação dos esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e
tecnologia” (Inciso II do Artigo 2º).
De acordo com o § 1º do Artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004, as formas possíveis de
concretização dessa “articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino
Médio” são as seguintes:
1. Integrada (inciso I do § 1º do Artigo 4º): “oferecida somente a quem já tenha concluído
o Ensino Fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação
profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula
única para cada aluno”. A instituição de ensino, porém, deverá, “ampliar a carga horária total
do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades estabelecidas para
a formação geral e as condições de preparação para o exercício de profissões técnicas” (§ 2º do
art. 4º).
2. Concomitante (inciso II do § 1º do Artigo 4º): “oferecida somente a quem já tenha
concluído o Ensino Fundamental ou esteja cursando o Ensino Médio” e com “matrículas
distintas para cada curso”. Esta forma poderá ocorrer em três situações distintas, as quais já eram
possíveis na vigência do Decreto nº 2.208/97:
2.1. na mesma instituição de ensino (alínea “a” do inciso II do § 1º do Artigo 4º): neste caso,
embora com matrículas distintas em cada curso, a articulação será desenvolvida nos termos da
proposta político-pedagógica do estabelecimento de ensino;
2.2. em instituições de ensino distintas (alínea “b” do inciso II do § 1º do Artigo 4º): neste
caso, é o aluno que faz a complementaridade entre o Ensino Médio e a Educação Profissional de
nível médio, aproveitando-se das oportunidades educacionais disponíveis;
2.3. em instituições de ensino distintas, porém, com convênio de intercomplementaridade
(alínea “c” do inciso II do § 1º do Artigo 4º): neste caso, as matrículas são distintas, mas os dois
cursos são desenvolvidos articuladamente, como um único curso, em decorrência do planejamento
e desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados entre as escolas conveniadas.
3. Subseqüente (inciso III do § 1º do Artigo 4º): “oferecida somente a quem já tenha
concluído o Ensino Médio”. Esta alternativa estava prevista no Decreto nº 2.208/97 como
“seqüencial” e teve a sua denominação alterada pelo Decreto nº 5.154/2004, acertadamente,
para evitar confusões com os “cursos seqüenciais por campo do saber, de diferentes níveis de
abrangência”, previstos no inciso I do Artigo 44 da LDB, no capítulo da Educação Superior.
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A instituição poderá adotar qualquer uma das três formas previstas no Decreto nº 5.154/2004,
na realidade, cinco, com o desdobramento em três da forma “concomitante”. O decreto não
obriga, portanto, por uma ou outra, cabendo à instituição de ensino, no uso de sua autonomia,
decidir pela forma que melhor se coaduna com sua proposta político-pedagógica.
A articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio,
tanto na forma integrada, quanto na forma concomitante, na mesma instituição de ensino ou
em instituições distintas, mas integradas por convênio de intercomplementaridade e projeto
pedagógico unificado, poderá ocorrer tanto em articulação com o Ensino Médio regular, quanto
com os cursos de Educação de Jovens e Adultos de Ensino Médio, objetivando, simultaneamente,
“a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador” (Cf. Artigo
3º, § 2º).
Embora possa parecer desnecessário, é preciso ressaltar que a forma integrada não pode ser
vista, de modo algum, como uma volta saudosista e simplista à da revogada Lei nº 5.692/71. Para
a nova forma introduzida pelo Decreto nº 5.154/2004, é exigida uma nova e atual concepção,
que deverá partir do que prescreve o § 2º do Art. 4º do referido Decreto.
Na hipótese do estabelecimento de ensino utilizar a forma integrada, o mesmo deverá
“assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral
e as condições de preparação para o exercício de profissões técnicas” (§ 2º do Artigo 4º do
Decreto nº 5.154/2004), deverá observar tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas
pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio pelo Parecer CNE/CEB 15/98
e Resolução CNE/CEB 3/98, quanto as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para a
Educação Profissional Técnica de nível médio, pelo Parecer CNE/CEB 16/99 e Resolução
CNE/CEB 4/99, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para a Educação de
Jovens e Adultos, pelo Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000,
A Educação Profissional Técnica de nível médio não pode tomar o lugar do Ensino Médio.
Disto não resta a menor dúvida. “A carga horária mínima anual, (...) de oitocentas horas,
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar”, conforme reza o
Inciso I do Artigo 24 da LDB, deve ser dedicada exclusivamente ao atendimento das finalidades
estabelecidas pelo Artigo 35 da LDB para “o Ensino Médio, etapa final da educação básica, com
duração mínima de três anos”, observadas as diretrizes definidas no Artigo 36 da mesma LDB.
Assim, na forma integrada, atendidas essas finalidades e diretrizes, de forma complementar e
articulada, conforme o planejamento pedagógico do estabelecimento de ensino, será oferecida,
simultaneamente e ao longo do Ensino Médio, a Educação Profissional Técnica de nível médio,
cumprindo todas as finalidades e diretrizes definidas para esta, conforme as exigências dos perfis
profissionais de conclusão traçados pelas próprias escolas, em obediência às Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio e/ou para a Educação de Jovens e Adultos, bem como para a
Educação Profissional Técnica de nível Médio.
Como conseqüência dessa simultaneidade prevista pelo Decreto nº 5.154/2004, não se pode,
portanto, organizar esse curso integrado com duas partes distintas, a primeira concentrando a formação
do Ensino Médio e a segunda, de um ano ou mais, com a formação de técnico. Um curso assim seria,
na realidade, a forma concomitante ou subseqüente travestida de integrada. Esse procedimento,
além de contrariar o novo Decreto, representaria um retrocesso pedagógico, reforçando a indesejada
dicotomia entre conhecimentos e sua aplicação, ou seja, entre “teoria” e “prática”. Tanto a LDB
quanto o novo Decreto regulamentador da Educação Profissional, o Decreto nº 5.154/2004, não
admitem mais essa dicotomia maniqueísta que separa a teoria da prática.
É importante deixar claro que, na adoção da forma integrada, o estabelecimento de ensino não
estará ofertando dois cursos à sua clientela. Trata-se de um único curso, com projeto pedagógico
único, com proposta curricular única e com matrícula única. A duração do curso, obviamente,
deverá ter a sua “carga horária total do curso” ampliada, de forma a assegurar, nos termos do
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§ 2º do Artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004, o cumprimento simultâneo das finalidades
estabelecidas, tanto para a Educação Profissional Técnica de nível médio quanto para o Ensino
Médio, como etapa de conclusão da Educação Básica.
Para a obtenção do diploma de Técnico de nível médio, nos termos do parágrafo único do
Artigo 7º do Decreto nº 5.154/2004, “o aluno deverá concluir os seus estudos de Educação
Profissional Técnica de nível médio e do Ensino Médio”. Paralelamente, na forma integrada, para
obter seu certificado de conclusão do Ensino Médio, o aluno deverá concluir simultaneamente
a habilitação técnica de nível médio. Como se trata de um curso único, realizado de forma
integrada e interdependente, não será possível concluir o Ensino Médio de forma independente
da conclusão do ensino técnico de nível médio e, muito menos, o inverso.
Não são dois cursos em um, com certificações independentes. Trata-se de um único curso,
cumprindo duas finalidades complementares, de forma simultânea e integrada, nos termos do
projeto pedagógico da escola que decidir oferecer essa forma de profissionalização a seus alunos,
garantindo que todos os componentes curriculares referentes às duas finalidades complementares
sejam oferecidas, simultaneamente, desde o início até a conclusão do curso.
É imprescindível, portanto, que os candidatos a esse curso, na forma integrada, sejam
informados e orientados sobre seu planejamento, inclusive quanto às condições de realização do
curso e quanto à certificação a ser expedida.
Fica inteiramente fora de cogitação a concessão de certificado de conclusão do Ensino Médio,
para fins de continuidade de estudos, a quem completar um mínimo de 2.400 horas em três anos,
em curso desenvolvido na forma integrada com duração prevista superior a três anos, como foi
praxe adotada na vigência da antiga Lei nº 5.692/71. Aliás, esta praxe só favoreceu a evasão de
alunos dos cursos técnicos. Se há previsão de alunos que desejarão isso, em um curso planejado
para durar quatro anos, é melhor oferecer-lhes um curso médio comum, pois, assim, não estarão
ocupando vaga indevida e excluindo os que querem se habilitar profissionalmente.
Essa integração e simultaneidade, por outro lado, poderá ocorrer na Educação Profissional
Técnica de nível médio, tanto com o Ensino Médio regular, quanto com a Educação de Jovens
e Adultos, obedecidos os limites mínimos, em termos de cargas horárias, tanto para a Educação
Profissional Técnica de nível médio, quanto para o Ensino Médio regular ou na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (EJA de Ensino Médio).
A duração dos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio realizados de forma
integrada com o Ensino Médio deverá contemplar as cargas horárias mínimas definidas para
ambos, isto é, para o Ensino Médio e para a Educação Profissional técnica de nível médio. A
esses mínimos exigidos, devem ser acrescidas as cargas horárias destinadas a eventuais estágios
supervisionados, trabalhos de conclusão de curso ou provas finais e exames, quando previstos
pelos estabelecimentos de ensino em seus projetos pedagógicos.
Não há como utilizar o instituto do aproveitamento de estudos do Ensino Médio para o
ensino técnico de nível médio. Esta parece ser a lógica adotada pelo Decreto nº 5.154/04,
principalmente se examinarmos com mais atenção a sua exposição de motivos. O § 2º do
Artigo 4º do referido Decreto não deixa margem para dúvidas. Define que, na hipótese de
adoção da forma integrada, é preciso “ampliar a carga horária total do curso, a fim de assegurar,
simultaneamente, o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições
de preparação para o exercício das profissões técnicas”. O conteúdo do Ensino Médio é prérequisito para a obtenção do diploma de técnico e pode ser ministrado “simultaneamente” com os
conteúdos do ensino técnico. Entretanto, um não pode tomar o lugar do outro. São de natureza
diversa. Um atende a objetivos de consolidação da Educação Básica, em termos de “formação geral
do educando para o trabalho” e outro objetiva a preparação “para o exercício de profissões técnicas”.
Neste sentido, são intercomplementares e devem ser tratados de forma integrada, “relacionando
teoria e prática no ensino de cada disciplina” (Inciso IV do Artigo 35).
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A Educação Profissional Técnica de nível médio está intimamente relacionada com o Ensino
Médio, a qual deve ser “desenvolvida em articulação com o ensino regular” (Artigo 40) e é
destinada a egressos ou matriculados no “Ensino Fundamental, Médio e Superior” (Parágrafo
Único do Artigo 39), com o objetivo de conduzir “ao permanente desenvolvimento de aptidões
para a vida produtiva” (Artigo 39). Nesse sentido, pode aproveitar conhecimentos adquiridos
em outros cursos de “educação profissional, inclusive no trabalho” (Artigo 41).
Com relação ao Ensino Médio, entretanto, é diferente. Este deve garantir os conhecimentos
básicos para uma Educação Profissional de qualidade. Assim, a rigor, todo o Ensino Médio deve
ser “aproveitado” na Educação Profissional Técnica de nível médio. Ele é a base de sustentação,
indispensável em termos de educação integral do cidadão. Por isso mesmo, quando o aluno não
demonstrar ter esses conhecimentos básicos exigidos, no caso dos cursos planejados nas formas
subseqüente ou concomitante, mas sem integração curricular, o que se deve é adicionar uma carga
horária extra ao ensino técnico para que esses conhecimentos básicos sejam garantidos. Assim, não
se trata de subtrair carga horária destinada ao Ensino Médio ou ao ensino técnico de nível médio,
considerados fundamentais para a formação integral do cidadão trabalhador. É preciso buscar um
tratamento curricular integrado que garanta isso tudo de forma sincrônica, eficiente e eficaz.
Em resumo, na forma integrada, as cargas horárias totais dos cursos de técnicos de nível
médio organizados nos termos do § 2º Artigo 36 da LDB e do Inciso I, do § 1º do Artigo 4º do
Decreto nº 5.154/04, caso tivessem suas cargas horárias somadas, deveriam ter, respectivamente,
3.200 horas, ou 3.400 horas ou 3.600 horas, dependendo da carga horária mínima exigida
para a respectiva habilitação profissional, nos termos da Resolução CNE/CEB 4/99, a serem
integralizadas em um tempo mínimo de três a quatro anos, dependendo do projeto pedagógico
da instituição de ensino.
Acontece que esse curso integrado entre Ensino Médio e Educação Profissional técnica de
nível médio não pode e nem deve ser entendido como um curso que represente a somatória de
dois cursos distintos, embora complementares, que possam ser desenvolvidos de forma bipolar,
com uma parte de educação geral e outra de Educação Profissional. Essa foi a lógica da revogada
Lei 5.692/71. Essa não é a lógica da atual LDB, a Lei 9.394/96, nem do Decreto 5.154/2004,
que rejeitam essa dicotomia entre teoria e prática, entre conhecimentos e suas aplicações.
O curso de Educação Profissional Técnica de nível médio realizado na forma integrada com
o Ensino Médio deve ser considerado como um curso único desde a sua concepção plenamente
integrada e ser desenvolvido como tal, desde o primeiro dia de aula até o último.
Todos os seus componentes curriculares devem receber tratamento integrado, nos termos do
projeto pedagógico da instituição de ensino. Por isso mesmo, essa nova circunstância e esse novo
arranjo curricular pode possibilitar uma economia na carga horária mínima exigida, uma vez
que o necessário desenvolvimento de competências cognitivas e profissionais pode ser facilitado,
exatamente por essa integração curricular.
Em decorrência, admite-se como carga horária mínima para os cursos de Educação Profissional
Técnica de nível médio, realizados na forma integrada com o Ensino Médio, um total entre
3.000 e 3.200 horas, integralizadas num período mínimo entre três e quatro anos de duração,
nos termos dos projetos pedagógicos do estabelecimento de ensino, considerando os respectivos
perfis profissionais de conclusão do curso e as necessidades de propiciar formação integral ao
cidadão trabalhador. Os correspondentes planos de curso em questão devem ser previamente
aprovados pelo órgão próprio do respectivo sistema de ensino.
Nas demais formas alternativas, entretanto, não se deve admitir que haja subtração de carga
horária, tanto do Ensino Médio quanto da Educação Profissional Técnica de nível médio. O
que poderá haver será uma eventual adição, caso os alunos que se apresentem para a Educação
Profissional Técnica de nível médio não demonstrem ter desenvolvido os conhecimentos mínimos
exigidos para o adequado aproveitamento na Educação Profissional Técnica de nível médio.
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De acordo com o Artigo 6º do mesmo Decreto, os cursos e programas de Educação Profissional
Técnica de nível médio poderão ser estruturados e organizados em etapas com terminalidade, as
quais “incluirão saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação
para o trabalho após a sua conclusão com aproveitamento”.
Essas “etapas com terminalidade” deverão estar articuladas entre si, compondo “os itinerários
formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão” (Artigo 6º, § 2º). Conforme o § 1º
do Artigo 6º, do Decreto nº 5.154/2004, “considera-se etapa com terminalidade a conclusão
intermediária de cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio (...) que caracterize
uma qualificação para o trabalho, claramente definida e com identidade própria”.
De acordo com o § 1º do Artigo 3º do Decreto nº 5.154/2004, “considera-se itinerário
formativo o conjunto de etapas que compõem a organização da Educação Profissional em uma
determinada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado de estudos”.
Tais etapas com terminalidade podem ser organizadas como cursos específicos, módulos,
ciclos, blocos temáticos, projetos, alternâncias de estudos com trabalho ou outras formas,
“sempre que o processo de ensino e aprendizagem assim o recomendar”, conforme orienta o
Artigo 23 da LDB. Os alunos concluintes de uma dessas referidas “etapas com terminalidade”,
com perfis profissionais claramente definidos, farão jus aos respectivos certificados de qualificação
técnica de nível médio, da mesma maneira que aqueles que concluírem uma etapa pós-técnico
de nível médio, como especialização, farão jus ao correspondente certificado de especialização
técnica de nível médio.
Os concluintes da Educação Profissional Técnica de nível médio que concluírem, também,
o Ensino Médio, receberão o correspondente diploma de técnico de nível médio na respectiva
habilitação profissional. Aqueles diplomas que corresponderem a cursos desenvolvidos de acordo
com a forma integrada de organização curricular, prevista no Inciso I do Artigo 4º do Decreto
5.154/2004, atestarão tanto a conclusão do Ensino Médio, para fins de continuidade de estudos
no nível da Educação Superior, quanto a correspondente habilitação profissional de técnico de
nível médio e, “quando registrado terá validade nacional” (Parágrafo Único do Artigo 41).
O estágio supervisionado, quando previsto e assumido intencionalmente pela escola como
ato educativo e atividade curricular, presente na sua proposta pedagógica e nos instrumentos de
planejamento curricular do curso, deverá se orientar pelas normas definidas pelo Parecer CNE/
CEB 35/2003 e Resolução CNE/CEB 1/2004, integrar o currículo do curso e ter sua carga
horária acrescida aos mínimos exigidos para a respectiva habilitação profissional, nos termos da
legislação específica e das normas vigentes.
Quanto à implementação dos dispositivos do Decreto nº 5.154/2004, cabe registrar que os
mesmos são auto-aplicáveis e que o referido decreto entrou em vigor na data de sua publicação.
Assim, as novas denominações trazidas pelo Decreto Federal nº 5.154/2004 são, ou devem
ser, absorvidas automaticamente nos projetos pedagógicos dos estabelecimentos de ensino, seus
regimentos, planos de curso etc., sem necessidade de aprovação ou autorização de qualquer
autoridade educacional, pois essa nova nomenclatura provém de dispositivo de abrangência
nacional, que é um Decreto Federal regulamentador de Lei Federal de natureza diretiva e
basilar.
A instituição que continuar oferecendo cursos na forma concomitante (seja na mesma
instituição, seja em instituições distintas) ou na forma subseqüente (anteriormente denominada
“seqüencial”), e já possuir seus cursos devidamente autorizados pelo órgão próprio do respectivo
sistema de ensino e com planos de curso devidamente inseridos no Cadastro Nacional de Cursos
Técnicos de nível médio, não têm novas providências a adotar, em função da entrada em vigência
do Decreto nº 5.154/2004, a não ser a da atualização de nomenclatura utilizada.
A instituição que pretender iniciar novos cursos, na forma concomitante mediante convênio
de intercomplementaridade, com projetos pedagógicos unificados e, principalmente, a que adotar
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a forma integrada, precisará ter novos planos de curso aprovados pelos respectivos sistemas de
ensino, por se tratarem de cursos novos, em obediência ao Decreto nº 5.154/2004.
Para oferta dos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio os critérios são os
seguintes:
1. o atendimento às demandas dos cidadãos, da sociedade e do mundo do trabalho, em
sintonia com as exigências do desenvolvimento sócio-econômico local, regional e nacional;
2. a conciliação das demandas identificadas com a vocação da instituição de ensino e as suas
reais condições de viabilização das propostas;
3. a identificação de perfis profissionais próprios para cada curso, em função das demandas
identificadas e em sintonia com as políticas de promoção do desenvolvimento sustentável do
país;
4. a organização curricular dos cursos de técnico de nível médio, por áreas profissionais, em
função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica.
Cabe, ainda, uma orientação quanto às etapas a serem observadas pelas escolas para a
organização curricular de seus cursos e conseqüente elaboração dos planos de curso a serem
submetidos à devida apreciação dos órgãos superiores competentes, em cada sistema de ensino
e, após, serem inseridos no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos de nível médio, organizado e
mantido pelo MEC, para fins de divulgação dos mesmos em âmbito nacional.
São elas:
- concepção e elaboração do projeto pedagógico da escola, nos termos dos Artigos 12 e 13
da LDB;
- definição do perfil profissional do curso, a partir da caracterização dos itinerários formativos
e de profissionalização nas respectivas áreas profissionais;
- clara definição das competências profissionais a serem desenvolvidas, à vista do perfil
profissional de conclusão proposto, considerando, nos casos das profissões legalmente
regulamentadas, as atribuições funcionais definidas em lei;
- identificação dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores a serem trabalhados
pelas escolas para o desenvolvimento das requeridas competências profissionais, objetivando o
desenvolvimento de uma educação integral do cidadão trabalhador;
- organização curricular, seja por disciplinas, seja por projetos ou por núcleos temáticos
incluindo, quando requeridos, o estágio profissional supervisionado e eventual trabalho de
conclusão de curso;
- definição dos critérios e procedimentos de avaliação das competências profissionais
constituídas e de avaliação da aprendizagem e da Educação Profissional;
- elaboração dos planos de curso e dos projetos pedagógicos de cursos a serem submetidos à
apreciação dos órgãos superiores competentes em cada sistema de ensino.
- inserção do plano de curso de técnico de nível médio no Cadastro Nacional de Cursos
Técnicos de nível médio, organizado e mantido pelo MEC, para fins de divulgação em nível
nacional.
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II – Voto do Relator
Nos termos deste Parecer, responda-se à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica –
SETEC, do Ministério da Educação, quanto à adequação às normas do Decreto nº 5.154/2004,
das Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o
Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio.
Encaminhem-se cópias deste parecer ao Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de
Educação, ao CONSED, à UNDIME e à UNCME, visando à orientação dos sistemas de ensino
pertinentes e dos seus respectivos estabelecimentos de ensino, relativas ao que dispõe o Decreto
nº 5.154/2004.
Propõe-se à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação a aprovação do
anexo projeto de resolução.

Brasília, 8 de dezembro de 2004
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão- Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 8 de dezembro de 2004
Conselheiro César Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro Vice-Presidente
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I – Relatório
O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP dirigiu
ofício à Presidência deste Conselho Nacional de Educação, requerendo manifestação sobre
assunto relacionado ao FUNDEF, nos termos a seguir transcritos, atendo-nos ao fulcro da
questão suscitada:
“A Lei 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, dispõe, em seus artigos 71 e seguintes:
“Art. 71 - Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei
se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção
de normas peculiares de aplicação.
Art. 72 - A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais
far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos
adicionais.
Art. 73 - Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo
do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a
crédito do mesmo fundo.
Art. 74 - A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas
peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir
a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.”
O FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, do ADCT, artigo 60, e da Lei nº 9424/96, é um fundo especial,
de natureza contábil e de âmbito estadual. E, como tal, sujeito às normas da Lei nº 4.320/64,
tanto na sua configuração básica geral, em que se processa a captação e a repartição dos recursos
vinculados a esse Fundo, quanto nas suas configurações individualizadas, relativas em cada
Estado, ao Estado e aos Municípios, e, referindo-se aos recursos do FUNDEF, que cabe a cada
um deles.
Nas configurações individualizadas relativas a Estados e Municípios, são recursos do
FUNDEF, em cada exercício:
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a) o que cada um recebe resultante da repartição dos recursos do Fundo, no âmbito de cada
Estado;
b) o produto da aplicação de disponibilidades temporárias resultantes da diferença entre
entrada e saída de recursos;
c) o saldo positivo apurado em balanço transferido do exercício anterior, em ocorrendo
(artigo 73 da Lei nº 4.320/64).
No tocante ao saldo positivo transferido do exercício anterior, referido no item “c” acima,
trata-se do saldo positivo líquido, deduzidos “restos a pagar”. A salientar que, não obstante
o esforço no sentido do comprometimento da totalidade dos recursos do FUNDEF, em cada
exercício, como despesas empenhadas do mesmo exercício, na prática, comumente ocorrem saldos.
Porque as dotações orçamentárias em que se baseiam as despesas empenhadas, como regra, feitas
com base na previsão de receita, diferem (pouco ou muito, caso a caso e em circunstâncias
várias) em relação ao que deveria ser empenhado com base na receita efetivamente realizada,
mesmo quando computados créditos especiais, de suplementações regularmente solicitadas e
aprovadas em tempo hábil.
Dos recursos do FUNDEF, em cada exercício, 60% (sessenta por cento), pelo menos, devem
ser destinados para a remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas
atividades no ensino fundamental público (artigo 7º, caput, da Lei nº 9.424/96).
Face ao acima exposto, requer, o consulente, a manifestação deste Egrégio Conselho Nacional
de Educação sobre o seguinte ponto:
“Para efeito da remuneração dos profissionais do Magistério, os 60% (sessenta por cento) dos
recursos do FUNDEF, como mínimo, vinculados à remuneração dos profissionais do Magistério,
incidem sobre a totalidade dos recursos desse Fundo, no exercício, nessa totalidade, incluindo-se
o saldo positivo apurado em balanço e transferido do exercício anterior?”
Esclarece, o consulente, que esta dúvida é pertinente, e esclarecerá, a manifestação, situação
que poderá estar ocorrendo em todo o território nacional.’
O referido ofício, datado de 17/12/2004, foi recebido em 22/12/2004, protocolado pela
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Educação e, observados os trâmites regimentais,
encaminhado a esta Câmara de Educação Básica, sendo o processo resultante entregue à relatoria
do Conselheiro Antonio Cesar Russi Callegari.
Mérito
1 – A caracterização do FUNDEF como fundo especial da administração pública
FUNDEF é a abreviatura usada para designar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Trata-se de um fundo de natureza contábil, de
âmbito estadual e abrangendo todos os Estados brasileiros, mais o Distrito Federal e que, no âmbito
de cada Estado, compreende os governos em níveis estadual e municipal. Instituído em modelagem
única, o FUNDEF é singular, Estado a Estado e no Distrito Federal. Na multiplicidade, nenhuma
interação existe entre eles. A identidade que guardam entre si é tão somente no tocante à denominação,
às regras de funcionamento e à finalidade. É uma forma peculiar de concentrar e distribuir recursos
financeiros para o Ensino Fundamental público, observados normas e critérios básicos estabelecidos
em disposições transitórias da Constituição Federal (Emenda 14, de 12 de setembro de 1996). A Lei
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, dispõe sobre o FUNDEF e regulamenta o seu funcionamento.
O objetivo que se busca alcançar, com o FUNDEF, é tornar mais efetiva a cooperação entre diferentes
níveis de governo, no provimento dos recursos e nas responsabilidades assumidas, em relação à
universalização e à qualidade desse nível de ensino obrigatório.
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O vocábulo fundo, relacionado a finanças, exprime uma forma peculiar de concentrar e
distribuir recursos financeiros, segundo regras próprias e com objetivos determinados. Nesse
sentido e nessa generalidade, os fundos se assemelham, enquanto instrumento de administração
financeira, assim na área pública, como na área privada.
Diferenciam-se os fundos na origem dos recursos e nas formas de captá-los; nas proporções dos
recursos que concentram; no tempo e nas condições de permanência dos recursos acumulados;
na orientação das aplicações consoantes às disponibilidades; nos objetivos a serem alcançados.
Em razão dessas diferenças e conforme suas características próprias, cada fundo requer menos
ou mais estruturação e organização administrativa, funcionando mais como fundo de repartição,
ou mais como fundo de gestão. Os fundos de repartição, via de regra, identificam-se como os
de administração menos complexa, restrita a pouco mais do que procedimentos contábeis que
registram entradas e saídas de recursos. Os fundos de gestão envolvem mais administração, de
complexidade variada, no tocante à captação e às reservas, às decisões e aos procedimentos.
Na administração pública, FUNDO ESPECIAL “é o produto de receitas especificadas que
por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação”. É como está posto no artigo 71 da Lei nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Na administração
pública, fundo é uma conta titulada na contabilidade governamental, cujo título a identifica para
fins administrativos dirigidos; com identidade administrativa, mas destituído de personalidade
jurídica. Na administração pública, fundo também é um “caixa especial” que mantém e movimenta
recursos financeiros em separado do “caixa geral”; uma exceção ao princípio de “unidade de
caixa”, ou “caixa único”, que orienta a gestão dos dinheiros públicos.
Concebido com as funções de captar e, simultaneamente, distribuir recursos vinculados, com
a conotação de fundos básicos gerais, um para cada Estado e o Distrito Federal, o FUNDEF,
nessa concepção, tem a configuração de um fundo de repartição, do qual, cada parcela distribuída
dá forma e substância a um fundo de gestão, na configuração de conta titulada na contabilidade
do ente federativo beneficiário da repartição que o FUNDEF processa.
Face ao exposto, no contexto das finanças públicas o FUNDEF é um FUNDO ESPECIAL,
conforme caracterizado na Lei nº 4320, de 1964, artigo 71: quer seja na configuração de fundo
básico geral, de âmbito estadual e do Distrito Federal, processador da captação e repartição
de recursos vinculados ao ensino fundamental e à valorização do magistério; quer seja no seu
desdobramento em contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e
dos Municípios, vinculadas ao Fundo, instituídas para esse fim e mantidas no Banco do Brasil,
conforme disposto no artigo 3o da Lei nº 9.424, de 1996. E por ser um fundo especial da
administração pública, o FUNDEF sujeita-se às demais regras da mesma Lei nº 4.320, de 1964,
que dizem respeito a fundo especial, em destaque seus artigos 72 e 73:
“Artigo 72 - A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á
através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.
Artigo 73 - Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo
especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo
fundo.”
2 – O FUNDEF (fundo especial) na contabilidade dos entes federativos
O FUNDEF é de âmbito estadual, mas nessa condição não é do governo do Estado em
que ele foi instituído e implantado. É um fundo do Estado e seus Municípios, como expressão
de comprometimentos, interesses e reciprocidades que pressupõem ação conjunta para a
consecução de objetivos comuns. Do governo de cada um deles, separadamente, são as respectivas
contas bancárias especiais, individualizadas, vinculadas ao Fundo, por meio das quais lhes são
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disponibilizados, para sua finalidade precípua, os recursos provenientes da repartição que o
FUNDEF processa. Cada uma dessas contas bancárias especiais dá origem, na contabilidade do
ente federativo (Estado ou Município) seu titular, a uma correspondente conta FUNDEF com
todas as características de fundo especial da administração pública. E é a conta FUNDEF, assim
particularizada, que se torna, na esfera do governo estadual e de cada governo municipal desse
Estado, o instrumento básico da gestão dos recursos subvinculados via FUNDEF. Essa conta
registra as entradas desses recursos, as despesas com eles realizadas e os saldos resultantes, indicativos
da disponibilidade na conta bancária especial. Saldos esses que, enquanto não utilizados para os
pagamentos a que se destinam, podem e devem ser mantidos aplicados (observadas as restrições
legais pertinentes) no mercado financeiro; o rendimento das aplicações constituindo-se recursos
adicionais, sempre vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental,
subvinculados via FUNDEF. Ao final do exercício, o saldo positivo dessa conta, na contabilidade
do respectivo ente federativo (Estado ou Município), passa para o exercício seguinte, a crédito
da mesma conta; e seu montante deve corresponder, no mínimo, ao das despesas empenhadas a
encargo do FUNDEF e ainda não pagas, sempre referentes ao ensino fundamental, que passaram
para o exercício seguinte a título de “restos a pagar”. O eventual cancelamento de qualquer
um desses empenhos gera receita a crédito da mesma conta FUNDEF. Do montante do saldo
positivo da conta FUNDEF, no encerramento do exercício, o que exceder ao mínimo necessário
para pagamento de “restos a pagar”, corresponde a saldo positivo líquido, descompromissado,
que passa, do exercício que se encerra, para o seu subseqüente, na mesma conta FUNDEF, como
receita do exercício que se inicia.
O exposto, focando a movimentação na contabilidade de Estados e Municípios, também
se aplica ao Distrito Federal, com as ressalvas e ajustes decorrentes da inexistência de unidades
municipais nessa Unidade da Federação. Nela o FUNDEF é uno.
3 – As receitas orçamentárias vinculadas ao FUNDEF
As receitas orçamentárias vinculadas ao FUNDEF, na sua configuração de fundo de gestão
dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, são:
1 – o montante que cada governo recebe do mesmo FUNDEF, na sua configuração
de fundo de repartição, na condição de beneficiário da repartição processada (Lei
nº 9.424/96, art. 3º, caput);
2 – o montante de transferências intergovernamentais, entre os Estados e seus
respectivos Municípios, decorrentes de convênios envolvendo a transferência de
alunos e correspondendo ao número de matrículas que o Estado ou o Município
assumir, transferência de alunos essa, ainda não refletida no censo escolar (Lei nº
9.424/96, § 9º do artigo 3º);
3 – o produto de aplicações financeiras de saldos nas respectivas contas únicas e
específicas vinculadas ao Fundo, instituídas para esse fim e mantidas no Banco do
Brasil (Lei nº 9.424/96, § 6º do artigo 3º).
Referindo-se ao FUNDEF, as receitas acima elencadas são as possíveis desde o
primeiro ano da implantação desse Fundo. Já a partir do segundo ano da implantação
do FUNDEF, a essas receitas somam-se outras duas:
4 – o montante da anulação, no exercício, de despesas empenhadas a encargo
do FUNDEF e contabilizadas à conta de “restos a pagar” no encerramento do
exercício anterior;
5 - o saldo positivo líquido da conta FUNDEF apurado em balanço e transferido
do exercício anterior, a crédito do mesmo Fundo.
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Essas duas outras receitas possíveis obedecem ao comando da Lei nº 4.320, de
1964:

“Artigo 38 - Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício;
quando a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se-á receita do
ano em que se efetivar.
(...)
Artigo 73 - Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo
positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício
seguinte, a crédito do mesmo fundo.”
Sendo o FUNDEF um fundo especial, no contexto das finanças públicas, com fundamento
nas disposições legais pertinentes acima indicadas, o saldo positivo líquido do FUNDEF, apurado
em balanço e transferido do exercício anterior, integra os recursos do FUNDEF do exercício
seguinte, já que inexiste determinação em contrário na lei que o instituiu (Lei nº 9.424/96). E,
nas circunstâncias em que é apurado, no encerramento do balanço do exercício, via de regra já
com o orçamento do exercício subseqüente aprovado e na véspera do início de sua execução, o
mais provável é que o montante exato desse saldo positivo líquido só venha a ser integrado aos
recursos do orçamento do novo exercício, por meio de crédito adicional, observadas, ainda, as
regras da Lei nº 4.320, de 1964:
“Artigo 40 - São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Artigo 41 - Os créditos adicionais classificam-se em:
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária
específica;
(...)”
Artigo 42 – Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por
decreto executivo.
Artigo 43 – A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de
recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 1º - Consideram-se recursos para os fins deste artigo, desde que não comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior ;
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
III - os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em lei;
IV - o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite
ao Poder Executivo realizá-la.
§ 2º - Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e
o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as
operações de crédito a eles vinculadas.
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§ 3º - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das
diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se,
ainda, a tendência do exercício.
§ 4º - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação,
deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.”
Sobre a Lei de Orçamento, no que tange ao FUNDEF, é relevante, ainda, chamarmos a
atenção para regras estabelecidas nos artigos 2º e 7º da Lei nº 4.320, de 1964:
“Artigo 2° - A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a
evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os
princípios de unidade, universalidade e anualidade.
(...)
§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:
I - quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
(...)
Artigo 7º - A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:
I - abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas as disposições do
art. 43;
(...)”
A salientar, que a anualidade é condição expressa nas disposições do artigo 212 da Constituição
Federal, referindo-se à vinculação, para o ensino público, da receita proveniente de impostos e
que o FUNDEF foi criado como um desdobramento dessas mesmas disposições; sujeitandose, portanto, ao mesmo princípio, não obstante inexistir referência expressa a esse, no que se
refere ao FUNDEF, nem nas disposições transitórias da Lei Maior (artigo 60) e nem na lei que
regulamenta o seu funcionamento (Lei nº 9.424/96). Esse princípio e essas regras fundamentam
o entendimento de que o orçamento do FUNDEF (ainda que na forma do apostilamento
referido no § 2º, inciso I, do artigo 2º da Lei nº 4.320/64) deve registrar, em cada exercício, a
previsão das receitas que lhe são próprias, conforme enumeradas acima (itens 1 a 5). E, com base
na receita totalizada nessa previsão orçamentária, devem ser previstas e empenhadas as despesas,
compondo as dotações orçamentárias originais; a essas acrescentando-se, no decorrer do exercício,
as dotações decorrentes de créditos adicionais. Com o acompanhamento atento da execução
orçamentária e a preocupação da aplicação dos recursos do FUNDEF correspondendo o mais
próximo possível do total do exercício, o saldo positivo líquido, a ser transferido para o exercício
subseqüente, será sempre de menor expressão. A esse respeito e por oportuno, ressalte-se que
não serão objeto de limitação (contingenciamento), entre outras e principalmente, as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais do ente (Lei Complementar nº 101, de 2000,
art. 9º, § 2º). É bem o caso da aplicação dos recursos do FUNDEF, parte da vinculação maior
para o ensino público estabelecida nas disposições do artigo 212 da Carta Magna. Contudo, não
obstante essas nossas colocações, o mais provável é que sempre, no encerramento do exercício
e na elaboração do balanço das contas governamentais, apresentar-se-á algum saldo positivo
líquido no FUNDEF, a ser transferido para o exercício seguinte. Tal situação nos remete ao
âmago da questão em relato:
“Para efeito da remuneração dos profissionais do Magistério, os 60% (sessenta por cento) dos
recursos do FUNDEF, como mínimo, vinculados à remuneração dos profissionais do Magistério,
incidem sobre a totalidade dos recursos desse Fundo, no exercício, nessa totalidade incluindo-se
o saldo positivo apurado em balanço e transferido do exercício anterior ?”
A resposta a essa questão, no nosso entendimento, é: SIM, INCIDEM, entendendo-se, o saldo
positivo referido na questão indicada, como sendo saldo positivo líquido, já deduzidos “restos a
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pagar” a encargo do FUNDEF. Assim entendemos, porque esse saldo positivo líquido é recebido,
pelo exercício para o qual é ele transferido, totalmente descompromissado. Para integrar, via crédito
adicional, a receita do exercício que o recebe, na expressão de recursos do FUNDEF. E dos recursos
desse Fundo, pelo menos 60% (sessenta por cento) subvinculam-se à remuneração dos profissionais
do magistério, por força de mandamento constitucional (ADCT, artigo 60, § 5º) e na forma das
disposições da Lei nº 9.424/96, artigo 7º. Com o respaldo, ainda, da Lei Complementar nº 101,
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu artigo 8º, parágrafo único:
“Os recursos legalmente vinculados a finalidade especifica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objetivo da vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer
o ingresso.”
E, tanto mais, porque é uma forma de priorizar a valorização do magistério, conforme objetivo
expresso nos fundamentos constitucionais e legais do FUNDEF; nesse FUNDO, a subvinculação
de 60% dos seus recursos para a remuneração dos profissionais do magistério é estabelecida
como mínimo a ser destinado (ADCT, art. 60, § 5º; Lei nº 9.424/96, art. 7º, caput). Assim,
contrário a esse entendimento, não cabe o argumento de que, no exercício do qual provem esse
saldo positivo líquido, já teria sido cumprido o preceito relativo a essa subvinculação. Porque,
o destinado no exercício anterior, referindo-se a essa subvinculação, mesmo quando acima dos
60% fixados como mínimo, não descompromete dessa incidência o saldo positivo líquido que
passa a ser receita orçamentária de um novo exercício. A considerar, ainda, que a valorização do
magistério é obrigação imposta pela Lei nº 10.172, de 2001, do Plano Nacional de Educação,
como condição básica para a melhoria da qualidade do ensino. Tida, nesse Plano, como um
compromisso da Nação, que não poderá ser cumprido sem que se concretize a preconizada
valorização dos profissionais que fazem o ensino, pelo papel decisivo dos docentes no processo
educacional. Valorização essa que implica, pelo menos, nos seguintes requisitos, ainda conforme
o Plano Nacional de Educação:
• uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador enquanto
cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho com os alunos e dos
métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem;
• um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento constante de
seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da perspectiva de um
novo humanismo;
• jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrada num
único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as atividades
complementares ao trabalho em sala de aula;
• salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras ocupações que requerem
nível equivalente de formação;
• compromisso social e político do magistério.
São também, do Plano Nacional de Educação, na seqüência à indicação desses requisitos,
as colocações: “Os quatro primeiros precisam ser supridos pelos sistemas de ensino. O quinto
depende dos próprios professores: o compromisso com a aprendizagem dos alunos, o respeito a que
têm direito como cidadãos em formação, interesse pelo trabalho e participação do trabalho de
equipe, na escola.”
Portanto, valorizar o magistério é atribuir ou reconhecer mérito ou merecimento intrínseco
à profissão de ensinar; no contexto social, enfatizando-se a importância do exercício dessa
profissão para o pleno desenvolvimento do ser humano; no contexto econômico, destacandose a importância dessa força de trabalho com aptidão de transmitir conhecimento e trabalhar
a formação integral do cidadão. A valorização do magistério tem conteúdo social, quando se

MARCOS LEGAIS

manifesta no conjunto das relações inseridas no convívio em sociedade; tem conteúdo econômico,
quando se manifesta em diferentes formas de incentivo à eficiência e à qualidade do trabalho,
associando capacitação, dedicação, desempenho e remuneração condigna. Em suma, valorizar
o magistério é valorizar as condições e os resultados do exercício da ação educativa a cargo dos
professores.

II – Voto do Relator
Com base nas disposições da legislação vigente, conforme exposto no Mérito, voto pela
manifestação no sentido de que os 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF, como
mínimo, subvinculados à remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de
suas atividades no ensino fundamental público, incidem sobre a totalidade dos recursos desse
Fundo, no exercício, nessa totalidade incluindo-se o saldo positivo líquido da conta respectiva,
apurado em balanço e transferido do exercício anterior.

Curitiba (PR), 16 de março de 2005.
Conselheiro Cesar Callegari – Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 16 de março de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro– Vice-Presidente
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I – Relatório
Trata o presente processo do reexame do Parecer CNE/CEB nº 24/2004, aprovado em 15
de setembro de 2004. Encaminhado ao Ministério da Educação, em 21 de setembro de 2004,
para fins de homologação, o parecer foi devolvido a este Conselho, em 14 de fevereiro de 2005,
para ser reanalisado, considerando-se a ponderação feita pela Secretaria de Educação Básica/
MEC, em seu Parecer 11/2005, a respeito da idade cronológica para matrícula no Ensino
Fundamental.
1 – Histórico
O presente parecer tem como ponto de partida a Indicação CNE/CEB nº 1/2004, da
autoria do então Conselheiro Nélio Marco Vincenzo Bizzo, datado de 10 de março de 2004.
O Conselheiro fora designado pela Câmara de Educação Básica para acompanhar o Encontro
Regional sobre a Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos, ocorrido em Goiânia,
nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2004. O encontro, promovido pela Secretaria de Educação
Infantil e Fundamental do Ministério da Educação, concluiu uma série de encontros realizados
nas cidades de Belo Horizonte, Campinas, Florianópolis, São Luís, Rio Branco e Recife.
A indicação, como “proposta de estudos”, veio a esta Câmara quando da posse dos novos
Conselheiros, em maio daquele ano, sendo a matéria atribuída a estes relatores.
Já em maio de 2004, a Secretaria de Educação Infantil e Fundamental - SEIF/MEC, pelo
seu Departamento de Políticas Públicas – Coordenação Geral do Ensino Fundamental, elaborou
documento extenso e detalhado do ponto de vista da fundamentação legal e da organização do
trabalho pedagógico. O documento foi posteriormente distribuído para todos os Conselheiros
da CEB.
Em junho daquele ano, a Câmara debateu com profundidade o assunto, oportunidade em
que foi destacado o parecer CNE/CEB nº 20/98, que trata de consulta apresentada, à época,
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), relativa ao Ensino
Fundamental de nove anos, relatado pelo então Conselheiro João Antônio Cabral de Monlevade,
cujo voto continua inteiramente atual pelo seu conteúdo.
A Câmara, desejando ampliar e aprofundar a análise do assunto, ainda em junho, aprovou a
realização de uma sessão de trabalho com representações do Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Educação, do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, da União
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Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e da União Nacional dos Conselhos Municipais
de Educação – CONSED, FÓRUM, UNDIME e UNCME, respectivamente.
Assim, o Presidente da Câmara, Conselheiro Antonio César Russi Callegari, encaminhou
convite aos presidentes das entidades referidas, acompanhado das referências legais básicas e de
uma série de questões aos sistemas de ensino, a saber:
1. Quais são os Estados/Municípios que aderiram à ampliação do Ensino Fundamental
para nove anos, antecipando a matrícula para crianças de seis anos de idade?
2. Quais são os sistemas estaduais/municipais de ensino que já estabeleceram as normas
resolutivas para a ampliação?
3. Em caso de resposta positiva, quais são essas normas, por sistema, principalmente no que
se refere:
3.1- à data limite – dia e mês – para que a criança de seis anos possa matricular-se no
Ensino Fundamental?
3.2- ao efetivo cumprimento da universalização do atendimento na faixa etária de 7 a 14
anos?
3.3- à progressividade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos, com os respectivos
critérios?
3.4- às diretrizes pedagógicas estabelecidas para o atendimento apropriado às crianças de
seis anos de idade?
3.5- à organização do espaço e do tempo escolar para essas crianças?
Compareceram à sessão de trabalho, ocorrida em 7 de julho de 2004, e participaram ativamente
dos debates, a Presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, também Presidente
do Fórum, a Presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás e a Representante do
Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais; a Secretária de Educação de Goiás, também
representando o CONSED, e representantes das Secretarias Estaduais de Educação do Maranhão
e do Distrito Federal; o Presidente da UNDIME, também Conselheiro da CEB, Adeum Hilário
Sauer; e uma representante da SEB-Secretaria de Educação Básica/MEC.
Na oportunidade constatou-se que apenas dois estados adotaram o Ensino Fundamental de
nove anos:
Goiás, com a política implantada em 2004 de ampliação gradativa do Ensino Fundamental
para nove anos, em todas as escolas públicas estaduais; a medida também se encontra aprovada e
regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação (Parecer nº 330, de 6 de julho de 2004, e
Resolução nº 186, de 7 de julho de 2004); e
Minas Gerais, com a implantação, nas escolas estaduais, do Ensino Fundamental com nove
anos de duração, pelo Decreto nº 43.506, de 7 de agosto de 2003, do Governador do Estado,
e pelas Resoluções nº 430, de 8 de agosto de 2003, e nº 469, de 22 de dezembro de 2003, da
Secretaria Estadual de Educação; posteriormente a Secretaria baixou a Orientação nº 01, de 5 de
fevereiro de 2004 tratando da operacionalização; nos termos da Resolução nº 430/2003, 553
municípios aderiram à proposta, além dos 63 municípios que já adotavam o Ensino Fundamental
de nove anos para a rede municipal; em 7 de julho de 2004, data da sessão de trabalho da
Câmara, a iniciativa ainda não tinha sido formalmente aprovada e regulamentada pelo Conselho
Estadual de Educação de Minas Gerais; não havia informação sobre manifestação dos Conselhos
Municipais de Educação dos 553 municípios que aderiram à proposta.
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No mesmo dia 7 de julho, o Conselho Estadual de Educação do Paraná manifestou-se por
fac-simile informando que apenas quatro municípios tinham solicitado efetivamente a ampliação
de que se fala.
O Conselheiro Adeum Hilário Sauer, na sua condição de Presidente da UNDIME, solicitara
aos municípios informações em torno do questionário acima transcrito, tendo recebido cerca de
400 respostas por fac-simile ou por e-mail, distribuídas entre:
a) os que não querem o Ensino Fundamental ampliado para nove anos (uma minoria);
b) os que não aderiram mas são favoráveis;
c) os que não aderiram;
d) os que aderiram; e
e) os que matriculam no Ensino Fundamental crianças a partir de seis anos de idade, mantida
a duração de oito anos no Ensino Fundamental (apenas 10).
Prevalece maior número de municípios, em suas manifestações, correspondentes às opções c e d.
Acrescente-se que o conselheiro Murílio de Avellar Hingel participou, por indicação do CNE,
do XXII Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, realizado em Caxambu (MG)
de 21 a 23 de julho de 2004. A oportunidade foi propícia a uma sondagem e recolhimento
de informações e opiniões sobre o Ensino Fundamental de nove anos. Como se encontravam
presentes vinte Conselhos, por seus presidentes ou representações, a troca de idéias foi oportuna
e enriquecedora.
Em 10 de dezembro de 2004, foi juntada aos autos do processo, documentação complementar
em que a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) solicita
“resolução normativa a respeito da nomenclatura para o Ensino Fundamental de nove anos”.
Aos 24 de fevereiro de 2005, foi encaminhada à CEB cópia de Nota Técnica da mesma SEB/
MEC, que trata da ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e se manifesta sobre a
data-limite, na definição da entrada da criança de 6 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental
organizado para a duração de nove anos, considerando sua crescente universalização nos termos
da meta estabelecida pela Lei 10.172/2001, que trata do Plano Nacional de Educação.
Por outro lado, considerando tratar-se essa meta de política educacional desenvolvida pela
Secretaria de Educação Básica, ao iniciar-se o ano letivo de 2005, outros estados e municípios
adotaram para o Ensino Fundamental a duração de nove anos, em processo gradativo de
implantação.
A organização da educação do Ensino Fundamental com a duração de nove anos tem
provocado alguns impactos nos sistemas de coleta de dados e de avaliação da educação básica
(SAEB), gerando dificuldades na correspondência entre os dois modelos – de 8 e de 9 anos de
duração. Tal dificuldade aparece, por exemplo, no caso da migração de alunos quando essa se dá
entre um modelo e outro.
Constata-se, sobremaneira, que todas as situações em que foi admitida a antecipação da
matrícula no Ensino Fundamental para crianças de 6 (seis) anos de idade, esta medida esteve
associada à ampliação da duração desta etapa de ensino para 9 (nove) anos.
Nesse contexto, vem de ser sancionada a Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que “altera
os artigos 6º , 30, 32 e 87 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com objetivo de tornar
obrigatório o início do Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade”.
Finalmente, registra-se que o Ministério da Educação está ultimando proposta de Projeto de
Lei, a ser encaminhado ao Congresso Nacional, no sentido da implantação progressiva, no prazo
de cinco anos, pelos sistemas de ensino, do Ensino Fundamental com duração de nove anos.
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2 – Apreciação
A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração não está explicitada na
Constituição Federal de 1988 (Artigo 208: “O dever do Estado com educação será efetivado
mediante a garantia de: I-ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive,
sua oferta gratuita para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;...”).
A LDB, Lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, com a
redação dada pela Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, em seu Art. 6º, reza que “É dever
dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no
ensino fundamental”. Já o inciso I do § 3º do art. 87 diz que “cada município e, supletivamente,
o Estado e a União deverão matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no
ensino fundamental, atendidas as seguintes condições, no âmbito de cada sistema de ensino:
(a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso de todas as redes
escolares; (b) atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% (noventa e cinco
por cento) da faixa etária de sete a quatorze anos, no caso das redes escolares públicas; e (c)
não redução média de recursos por aluno do ensino fundamental na respectiva rede pública,
resultante da incorporação dos alunos de seis anos de idade;...”
A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que “estabelece o Plano Nacional de Educação”,
ao tratar dos objetivos e metas relativas ao Ensino Fundamental, já propunha “ampliar para nove
anos a duração do ensino fundamental obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida
que for sendo universalizado o atendimento na faixa etária de 7 a 14 anos”. O objetivo é o de
“oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e
assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos
alcançando maior nível de escolaridade.” O mesmo PNE estabelece, ainda, que a implantação
progressiva do ensino fundamental de nove anos, com a inclusão das crianças de seis
anos, deve se dar em consonância com a universalização na faixa etária de 7 a 14 anos.
Ressalta também que essa ação requer planejamento e diretrizes norteadoras para o atendimento
integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, (...), com garantia de
qualidade.
A análise apropriada da matéria de que trata o presente Parecer torna-se mais aprofundada
se considerarmos outros dispositivos legais, aqui incluídos a título de enriquecimento do debate
sobre a garantia de padrão de qualidade do ensino. Assim:
a) Artigo 208 da Constituição Federal de 1988: II – progressiva universalização do ensino
médio gratuito; IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos
de idade; VII – atendimento ao educando, no Ensino Fundamental através de programas
suplementares de (...), alimentação e assistência à saúde.
b) Na LDB, por sua vez, tem-se:
• Artigo 8º “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime
de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”.
§ 1º...
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei”
• Artigo 23. “A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais,
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade,
na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”;
• o Artigo 24 enumera as regras comuns de organização da educação básica;
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• o Artigo 30 contém que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades
equivalentes e em pré-escolas, para crianças de até três anos de idade e de quatro a seis
anos de idade, respectivamente; a avaliação na educação infantil será feita mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de
promoção;
• o § 2º do Artigo 34 diz que “o ensino fundamental será ministrado progressivamente
em tempo integral a critério dos sistemas de ensino”;
• o Título VI, que trata dos profissionais da educação, estimula no Art. 62 a formação de
docentes para a Educação Básica em nível superior (licenciatura), embora seja admitida,
como formação mínima para a Educação Infantil e as quatro séries iniciais do Ensino
Fundamental, a formação em nível médio (normal). O Art. 63 fala de programas de
educação continuada para os profissionais de educação.
• o § 1º do Art. 87 refere-se ao Plano Nacional de Educação a ser elaborado em sintonia
com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. O § 5º do mesmo artigo diz:
“serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas
urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral”.
c) Vale ressaltar alguns pontos da Lei nº 10.172/2001 que aprova o Plano Nacional de
Educação. Os objetivos e prioridades do PNE são assim sintetizados:
• elevação global do nível de escolaridade da população;
• melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;
• redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência com
sucesso na educação pública;
• democratização da gestão do ensino público (...).
O mesmo PNE, quando se refere aos níveis de ensino, educação básica, ao tratar da educação
infantil coloca como objetivos e metas “ampliar a oferta (...) de forma a atender, em cinco anos
a 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 a 6 anos (ou 4 e 5
anos) e, até o final da década alcançar 50% das crianças de 0 a 3 anos, e 80% das de 4 e 6
anos”.
A Constituição Federal, a legislação educacional e o PNE convergem para o objetivo maior
da garantia do padrão de qualidade do ensino.
Para isso, o PNE já contemplava alternativas, entre as quais a ampliação da duração do Ensino
Fundamental para nove anos.
Evidencia-se, entretanto, que essa é, ao lado de outras, alternativa válida a ser implantada
isoladamente ou em conjunto com outras formulações.
É claro que, em paralelo com a questão da qualidade, avulta a do financiamento da educação.
Se o Ensino Fundamental experimentou significativa ampliação quantitativa do atendimento,
o Brasil está distante de alcançar o almejado e essencial padrão de qualidade, em particular
quando se consideram aqueles grupos populacionais menos favorecidos: meio rural, periferias,
aglomerados e, até mesmo, regiões, como é o caso do Nordeste.
De fato, as avaliações do desempenho dos alunos no Ensino Fundamental, em padrões
internacionais (PISA) e em padrões nacionais (SAEB), apresentam resultados insatisfatórios,
para não dizer constrangedores, tanto no que se refere ao letramento como aos conhecimentos
básicos de matemática. Os resultados dos diversos procedimentos de avaliação aplicados por
sistemas de ensino estaduais e municipais seguem a mesma tendência.
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É de se destacar que muitos esforços vêm sendo despendidos, aí incluída a extensão do
atendimento no Ensino Médio, mas que não encontra a necessária contrapartida no que se refere
à Educação Infantil, uma vez que na pré-escola ocorreu até mesmo a redução do atendimento,
à vista da criação e implementação do FUNDEF.
Na verdade, o financiamento da educação é que se constitui, tal como consta da atual legislação,
em óbice à melhoria da qualidade e à ampliação do atendimento na Educação Infantil (creches
e pré-escolas), no Ensino Médio, na Educação Especial, na Educação de Jovens e Adultos, na
educação no campo. A antecipação da matrícula no Ensino Fundamental de crianças de seis
anos, com reconhecidas exceções, em muitos sistemas municipais, não visou necessariamente à
melhoria da qualidade, mas, de fato, aos recursos do FUNDEF, uma vez que o aluno passou a ser
considerado como “unidade monetária” (haja vista as situações em que o Ensino Fundamental
foi mantido com oito anos de duração).
É importante refletir sobre a matéria de que trata o presente Parecer à luz das colocações
feitas na “apreciação”, bem como dos estudos sobre a transformação do FUNDEF em
FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
do Magistério. O FUNDEB, em obediência ao § 4º do artigo 60 do ADCT, busca alcançar
um ajuste progressivo capaz de garantir um valor por aluno correspondente a padrão mínimo
de qualidade, definido nacionalmente pelo PNE. Acresce que os estudos sobre o FUNDEB,
divulgados e conhecidos, propõem valores diferenciados por aluno, considerando as etapas
da educação básica, o atendimento adequado a jovens e adultos e ao meio rural, bem como às
características da Educação Especial.
Por outro lado, o ingresso no Ensino Fundamental aos seis anos, é assunto polêmico, com
posições divergentes. Os relatores permitem-se resumir duas opiniões expressivas:
1. “Colocar as crianças de camadas populares na escola de Ensino Fundamental aos seis anos
sem uma proposta pedagógica adequada significa apenas antecipar o fracasso escolar” (Profª
Maria Carmen Barbosa, Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul).
2. “Tornar-se usuária da língua escrita é um direito da criança que possui não apenas as
competências e as habilidades necessárias ao seu aprendizado, mas principalmente o desejo de
aprender” (Profª Mônica Correia Baptista, Faculdade de Educação da Universidade Federal
de Minas Gerais, ao discutir sobre a idade mínima para ingresso das crianças no ensino
obrigatório).
Quanto ao ideário da educação integral em escola de tempo integral, tem a sua base
no pensamento de Anísio Teixeira, em suas experiências no antigo Distrito Federal, Rio de
Janeiro, nos anos 30, e no Plano Diretor do novo Distrito Federal, Brasília, segunda metade dos
anos 50 e 60; a experiência mais ampla foi a executada nas duas fases do Programa Especial
de Educação no Estado do Rio de Janeiro – 1983/1986 e 1991/1994, concretizada na
proposta pedagógica dos Centros Integrados de Educação Pública – CIEP, cujo principal
artífice foi Darcy Ribeiro.
No biênio 1993/94, o Ministério da Educação e do Desporto fez aprovar e colocou em
prática o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – PRONAICA,
que se concretizou através dos Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
– CAIC. O PRONAICA ao colocar a criança e o adolescente como centro da atenção por meio
de subprogramas, propôs a experiência mais próxima da Constituição Federal de 1988 e do
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
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As opiniões encontram-se na revista Pátio, Educação Infantil, Ano I, nº 1 – Abril – Julho/2003.
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“Com efeito, a Carta Magna, ao se referir à infância reza que:“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-la a salvo
de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
(artigo 227.).
O ECA aprofunda o disposto na Constituição, considerando o bem-estar da criança “(...)
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público” que a ela devem
“assegurar, com absoluta prioridade, efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (...)”. (Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, artigo 4º e seu parágrafo único).”
O PRONAICA foi criado pela Lei nº 8.642, de 31 de março de 1993, posteriormente
regulamentada por Decreto Federal e colocou em prática oito subprogramas:
• proteção especial à criança e à família,
• promoção da saúde da criança e do adolescente,
• educação infantil (creche e pré-escola)
• educação escolar,
• esportes,
• cultura,
• educação para o trabalho e
• alimentação.
O Programa estabeleceu como ponto de partida a mobilização para a participação comunitária
e administração e supervisão de cada unidade de serviços na esfera municipal, com suporte
técnico oferecido pelo MEC em articulação com as administrações estaduais e universidades.
O PRONAICA foi implementado em quase todos os estados brasileiros em aproximadamente
450 unidades de serviços, em CAIC ou mediante a articulação de serviços pré-existentes na
comunidade ou, ainda, mediante complementação de serviços pré-existentes.
O PRONAICA proclamou o princípio da eqüidade, consagrado na idéia do tratamento
desigual aos desiguais, com a finalidade de democratizar as oportunidades educacionais
e se cumprir o que figura como absoluta prioridade na Constituição Federal e no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
O Estado de Minas Gerais desenvolveu, na década de 90, o Projeto Curumim, associando
a escola a um espaço destinado ao esporte, ao lazer, à cultura, à alimentação e à recuperação nos
estudos, de forma que, em dois turnos, criança e adolescente foram beneficiados pela “atenção
integral”.
O Segundo Tempo, Projeto do Ministério dos Esportes no atual Governo Federal, obedece
em suas linhas gerais a mesma concepção.
No biênio 2003/2004 a Prefeitura de São Paulo iniciou a execução do CEU – Centro
Educacional Unificado, oferecendo em cada uma das 21 unidades atuais os componentes que
se congregam na atenção integral: teatro, cinema, escola, creche, biblioteca, computador e
internet, piscina, quadra de esportes, pista de skate, aula de dança e orquestra de cordas.
É evidente que todas as ações centradas na melhoria da qualidade do ensino pressupõem a
valorização dos profissionais da educação, o que inclui uma remuneração condigna. Tratase de problema recorrente, ainda não devidamente solucionado. Além disso, esses profissionais
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devem ser assistidos por projetos de formação inicial, formação em serviço (ex: formação em nível
superior por cursos emergenciais ou cursos superiores na modalidade de Educação a Distância
para portadores de diplomas de curso normal) e formação continuada.
Há de se registrar que sistemas estaduais e sistemas municipais, bem como escolas de Ensino
Fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada, colocaram em prática o que preconiza
o Artigo 23 da LDB, tanto na organização do tempo escolar em ciclos pedagógicos de
aprendizagem, buscando estimular o sucesso escolar, como na adoção de regime de alternância
que caracteriza a Escola-Família Agrícola. Essas experiências têm sido mais ou menos bem
sucedidas, ocorrendo muito debate e polêmica sobre a propriedade do regime de ciclos em
relação ao regime seriado.
Como se vê, há toda uma gama de importantes alternativas ou opções, que podem ser
programadas em unidade ou abrangendo mais de uma hipótese de trabalho.
As experiências que se afiguram como políticas afirmativas - melhoria da qualidade da educação
e oferta de condições educacionais para a eqüidade – merecem ser estimuladas e acompanhadas
por procedimentos avaliativos apropriados.
A ampliação do Ensino Fundamental obrigatório para 9 (nove) anos, a partir dos 6 (seis)
anos de idade, para todos os brasileiros é, portanto, uma política afirmativa que requer de todas
as escolas e todos os educadores compromisso com a elaboração de um novo projeto políticopedagógico para o Ensino Fundamental, bem como para o conseqüente redimensionamento da
Educação Infantil.

II – Voto dos Relatores
De tudo que foi exposto, com vistas a garantir educação com melhor padrão de qualidade,
conclui-se que cada sistema de ensino é livre para construir, com sua comunidade escolar,
alternativa com vistas à educação de melhor qualidade e à obrigatoriedade do Ensino Fundamental
de 9 (nove) anos.
Cada sistema deve refletir e proceder a convenientes estudos, com a democratização do
debate envolvendo todos os segmentos interessados, antes de optar pela(s) alternativa(s)
julgada(s) mais adequada(s) à sua realidade, em função dos recursos financeiros, materiais e
humanos disponíveis.
O(s) programa(s)/projeto(s) adotado(s) pelo órgão executivo do sistema, deverá(ão) ser
regulamentado(s), necessariamente, pelo órgão normativo do sistema. As Secretarias de
Educação e os Conselhos de Educação terão de se articular para a indispensável validação de
sua(s) escolha(s).
Na implantação progressiva do Ensino Fundamental com a duração de 9 (nove) anos,
pela antecipação da matrícula de crianças de seis anos, as seguintes normas terão de ser
respeitadas:
1. nas redes públicas estaduais e municipais a implantação deve considerar o regime de
colaboração e deverá ser regulamentada pelos sistemas de ensino estaduais e municipais, que
deverão empenhar-se no aprofundamento de estudos, debates e entendimentos com o objetivo de
se implementar o Ensino Fundamental de nove anos, a partir dos seis anos de idade, assumindoo como direito público subjetivo e estabelecendo, de forma conseqüente, se a primeira série aos
seis anos de idade se destina ou não à alfabetização dos alunos;
2. nas redes públicas municipais e estaduais é prioridade assegurar a universalização no Ensino
Fundamental da matrícula na faixa etária dos 7 (sete) aos 14 (quatorze) anos;
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3. nas redes públicas estaduais e municipais não deve ser prejudicada a oferta e a qualidade da
Educação Infantil, preservando-se sua identidade pedagógica;
4. os sistemas de ensino e as escolas deverão compatibilizar a nova situação de oferta e duração
do Ensino Fundamental a uma proposta pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) anos,
especialmente em termos de recursos humanos, organização do tempo e do espaço escolar,
considerando, igualmente, materiais didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como os reflexos
dessa proposta pedagógica em políticas implementadas pelo próprio Ministério da Educação
como, por exemplo, na distribuição de livros didáticos;
5. os sistemas de ensino deverão fixar as condições para a matrícula de crianças de 6 (seis) anos
no Ensino Fundamental quanto à idade cronológica: que tenham 6 (seis anos) completos ou que
venham a completar seis anos no início do ano letivo;
6. para a avaliação da Educação Básica, em que certamente ocorrerão impactos, devem ser
discutidas as decisões de adequação, uma vez que, atualmente, o SAEB promove a avaliação
coletando dados e estimando as proficiências na 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e
na 3ª série do Ensino Médio, ou seja, aos quatro, oito e onze anos de escolarização; haverá
necessidade de se adotar uma readequação contábil para o censo escolar, pois, transitoriamente,
subsistirão dois modelos – Ensino Fundamental com a duração de 8 (oito anos) e com a
duração de 9 (nove) anos, para o qual deverá ser adotada uma nova nomenclatura geral, sem
prejuízo do que dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o conseqüente impacto na Educação
Infantil, a saber:
Etapa de ensino

Faixa etária prevista

Educação Infantil
Creche
Pré-escola

até 5 anos de idade
até 3 anos de idade
4 e 5 anos de idade

Ensino Fundamental
Anos iniciais
Anos finais

até 14 anos de idade
de 6 a 10 anos de idade
de 11 a 14 anos de idade

Duração

9 anos
5 anos
4 anos

7. os princípios enumerados aplicam-se às escolas criadas e mantidas pela iniciativa privada,
que são livres para organizar o Ensino Fundamental que oferecem mas com obediência às normas
fixadas pelo sistema de ensino a que pertencem.
Nesses termos, e com vistas ao estabelecimento de normas nacionais gerais, propomos a
aprovação do projeto de resolução anexo.
À consideração da Câmara de Educação Básica.
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Brasília, DF, 8 de junho de 2005.
Conselheiro Murílio de Avellar Hingel – Relator
Conselheiro Arthur Fonseca Filho –Relator
Conselheira Maria Beatriz Luce –Relatora
III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto dos Relatores.
Sala das Sessões, em 8 de junho de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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Ministério da Educação – Conselho Nacional de Educação
INTERESSADO/MANTENEDORA: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica/DF
ASSUNTO: Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a área profissional de Serviços de Apoio
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PROCESSO Nº 23001.000051/2005-40
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CEB 16/2005

CÂMARA OU COMISSÃO:
Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
3/8/2005

PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – Relatório
Em 23/2/2005, o Senhor Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, pelo
Ofício GAS/SEB/MEC nº 2.727/2005, encaminhou ao Conselho Nacional de Educação
proposta de cursos e de Diretrizes Curriculares Nacionais para a profissionalização técnica de
nível médio para atuar na área da Educação.
A proposição da Secretaria da Educação Básica se fundamenta na crença de que a ação educativa
desenvolvida na escola não se restringe à importante atuação educativa do professor, mas abrange,
também, as demais relações sociais estabelecidas nas e pelas instituições educativas.
A Secretaria da Educação Básica ressalta que os profissionais não docentes constituem-se em “um
segmento historicamente esquecido e não contemplado pelas políticas oficiais” e que o “o novo
contexto social fez da escola um espaço de exercício de múltiplos papéis, o que requer a presença de
vários profissionais da educação. Esta realidade coloca em cena os funcionários de escola”.
Nesse sentido, justifica a Secretaria da Educação Básica, a criação de uma nova área técnica de
profissionalização, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Técnico
de Nível Médio, além da formação de professores para o exercício do magistério na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Normal de nível médio
e nas licenciaturas, “servirá não só para a aquisição das competências necessárias para o bom
desenvolvimento das atividades educacionais, área que requer competentes e compromissados
profissionais, mas será também um instrumento importante para a construção da identidade
social desses funcionários e para sua valorização profissional.”
A Secretaria da Educação Básica informa sobre a existência de aproximadamente um milhão
de funcionários não docentes em variadas funções, (...) em escolas públicas federais, estaduais e
municipais de Educação Básica e a necessidade de oferecer-lhes adequada
formação profissional, sem o que se compromete a qualidade da educação escolar. Esta é razão
primeira de sua proposição para que o Conselho Nacional de Educação estude “a conveniência
de serem oferecidos cursos técnicos de nível médio, com habilitações diferenciadas e de se incluir,
nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Médio uma área
específica de educação”.
Para tanto, a Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação encaminhou, como
subsídio, extensa documentação contendo “alternativas de oferta de cursos profissionais como
habilitação dos funcionários da Educação Básica”.
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Os órgãos técnicos do Ministério da Educação observam que “o fato de uma grande parte
dos funcionários ter sido recrutada por critérios clientelísticos gerou a tendência do descuido
pela formação e escolarização desses funcionários, principalmente merendeiras e serventes”.
A Secretaria de Educação Básica pretende, após o ato normativo do Conselho Nacional de
Educação, de inclusão de uma nova área no rol das áreas profissionais previstas nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, estruturar “um
programa de oferta, a partir do próprio Ministério da Educação, de cursos profissionais” para os
funcionários de escola não abrangidos nas carreiras do magistério, a ser desenvolvido em regime
de colaboração com os respectivos sistemas de ensino. A parte profissional desse programa teria
um mínimo de 1.200 horas, as quais poderiam estar assim distribuídas: 600 horas de conteúdo
técnico específico, 300 horas de conteúdo pedagógico e de psicologia do desenvolvimento e
300 horas de prática profissional supervisionada. Esses técnicos desenvolverão suas atividades
em cooperação com outros profissionais, docentes e não docentes, da própria escola e de sua
comunidade, bem como dos respectivos sistemas de ensino.
Esses programas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio para funcionários que
executam serviços de apoio à Educação Básica em escolas públicas e privadas serão organizados
nos termos do Decreto nº 5.154/2004 ou do Decreto nº 5.478/2005, obedecidas as Diretrizes
Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação pela Resolução CNE/
CEB nº 4/99, com base no Parecer CNE/CEB nº 16/99, atualizadas pela Resolução CNE/
CEB nº 1/2005, com base no Parecer CNE/CEB nº 39/2004. O presente parecer não inclui
a habilitação profissional de técnico de nível médio para atuar no atendimento direto a crianças
em instituições de Educação Infantil, em especial, nas creches, o que será objeto de posterior
manifestação por parte deste Conselho Nacional de Educação.
Em atenção à solicitação do MEC para que o Conselho Nacional de Educação, por meio
da Câmara de Educação Básica, se pronuncie sobre a qualificação profissional em nível médio
para o exercício de funções não docentes, de suporte administrativo-pedagógico nas escolas de
Educação Básica, tais como secretarias escolares, alimentação escolar, multimeios didáticos, infraestrutura material e ambiental, consideramos pertinente a necessidade de tal formação se realizar
em nível médio, por meio de habilitações técnicas, para o que se impõe incorporar às Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio uma 21ª Área
Profissional, a de Serviços de Apoio Escolar, com a respectiva caracterização e as conseqüentes
competências gerais de seus técnicos, nos seguintes termos:
1. Área Profissional nº 21: Serviços de Apoio Escolar
1.1 - Caracterização da área:
Compreende atividades em nível técnico, de planejamento, execução, controle e avaliação
de funções de apoio pedagógico e administrativo nas escolas públicas e privadas de Educação
Básica e Superior, nas respectivas modalidades. Tradicionalmente, são funções educativas que se
desenvolvem complementarmente à ação docente. Esses Serviços de Apoio Escolar são realizados
em espaços como secretaria escolar, manutenção de infra-estrutura, cantinas, recreios, portarias,
laboratórios, oficinas, instalações esportivas, jardins, hortas e outros ambientes requeridos pelas
diversas modalidades de ensino. As funções de secretaria escolar, alimentação escolar, multimeios
didáticos e infra-estrutura dão origem às habilitações profissionais mais correntes na área.
1.2 - Competências profissionais gerais do técnico da área:
• identificar o papel da escola na construção da sociedade contemporânea;
• assumir uma concepção de escola inclusiva, a partir do estudo inicial e permanente da história,
da vida social pública e privada, da legislação e do financiamento educação escolar;
• identificar as diversas funções educativas presentes na escola;
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• reconhecer e constituir identidade profissional educativa em sua ação nas escolas e em
órgãos dos sistemas de ensino;
• cooperar na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da instituição de
ensino;
• formular e executar estratégias e ações no âmbito das diversas funções educativas não
docentes, em articulação com as práticas docentes, conferindo-lhes maior qualidade
educativa;
• dialogar e interagir com os outros segmentos da escola no âmbito dos conselhos escolares
e de outros órgãos de gestão democrática da educação;
• coletar, organizar e analisar dados referentes à secretaria escolar, à alimentação escolar, à
operação de multimeios didáticos e à manutenção da infra-estrutura material e ambiental;
• redigir projetos, relatórios e outros documentos pertinentes à vida escolar, inclusive em
formatos legais, para as diversas funções de apoio pedagógico e administrativo.
1.3 - Competências específicas de cada habilitação profissional:
A serem definidas pelos estabelecimentos de ensino, obedecidas as Diretrizes Curriculares
Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação e as normas específicas dos respectivos
sistemas de ensino, em planos de curso estruturados a partir dos perfis profissionais de conclusão
de cada habilitação profissional, devidamente aprovados pelos órgãos próprios do respectivo
sistema de ensino e inseridos no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos de nível médio, mantido
e divulgado pelo MEC.
1.4 - Carga horária mínima de cada habilitação profissional da área:
Mínimo de 1.200 horas, incluindo um bloco de estudos pedagógicos, um bloco de estudos
técnicos e um bloco de prática profissional supervisionada.

II – Voto do Relator
Nos termos deste parecer, os quadros anexos à Resolução CNE/CEB nº 4/99, de
22/12/1999, devem incorporar como 21ª Área Profissional, no rol das áreas da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, com carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas,
a Área Profissional de Serviços de Apoio Escolar, nos termos do Projeto de Resolução anexo.

Brasília(DF), 3 de agosto de 2005.
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2005.
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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Parecer CNE/CEB nº 18, de 15 de setembro de 2005
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nº 9.394/1996.
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Câmara de Educação Básica

APROVADO
EM:
15/9/2005

I – Relatório
A Lei nº 11.114/2005, do dia 16 de maio de 2005, torna obrigatória a matrícula das crianças
de 6 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental, pela alteração dos Arts. 6º, 32 e 87 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Pela importância e complexidade
da medida, têm sido apresentadas ao Conselho Nacional de Educação diversas e urgentes questões
de ordem interpretativa e de orientação, que motivaram a Indicação CNE/CEB nº 2/2005. Em
sua maioria, tais questões, provenientes de cidadãos, dirigentes de órgãos e instituições públicas
e privadas dos sistemas de ensino, visam avaliar a incidência da medida, em termos de tempo e
abrangência, assim mesmo os direitos, as responsabilidades e as competências implicadas.
Com efeito, a antecipação da idade de escolaridade obrigatória é medida que incide na definição
do direito à educação e do dever de educar, como reza o Título III da Lei nº 9.394/96, do qual
consta o Art. 6º ora modificado. Amplia direitos do cidadão e deveres, exigindo providências
das famílias, das escolas, das mantenedoras públicas e privadas e dos órgãos normativos e de
supervisão dos sistemas de ensino.
Por este motivo, e com o fito de contribuir para o tratamento político, administrativo e
pedagógico que requer a implementação deste novo critério, a Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação, no uso de suas competências, exara as seguintes considerações
e orientações:
a) A antecipação da obrigatoriedade de matrícula e freqüência à escola a partir dos 6 (seis)
anos de idade e a ampliação da escolaridade obrigatória são antigas e importantes reivindicações
no campo das políticas públicas de educação, no sentido de democratização do direito à educação
e de capacitação dos cidadãos para o projeto de desenvolvimento social e econômico soberano
da Nação brasileira. Em alguns estados e municípios já se experimentavam estas medidas; o
Ministério da Educação junto com estados, municípios e entidades representativas dos educadores
e da sociedade vinham promovendo estudos e debates sobre a matéria; aguardava-se fossem
apreciados, em breve, pelo Congresso Nacional, os projetos de Lei que pretendiam disciplinar,
em conjunto, estas medidas e as regras básicas para sua execução. No entanto, o processo políticolegislativo precipitou uma destas medidas – apenas a da obrigatoriedade de matrícula no Ensino
Fundamental aos seis anos -, de forma incompleta, intempestiva e com redação precária.
b) A matrícula e freqüência à escola a partir dos 6 (seis) anos de idade, com a ampliação do
Ensino Fundamental obrigatório para 9 (nove) anos de duração, para todos os brasileiros, é uma
política afirmativa da eqüidade social, dos valores democráticos e republicanos. Para que possa
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consubstanciar-se, atendendo também os princípios constitucionais e legais de provimento do
ensino (CF, Art. 206 e LDB, Art. 3º), em especial os incisos I, que dispõem “a igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola”, é preciso que se mobilizem, prontamente,
todas as instâncias dos sistemas de ensino, para que os educadores e as lideranças comunitárias
assumam papel protagonista na elaboração de um novo projeto político-pedagógico do Ensino
Fundamental, bem como para o conseqüente redimensionamento da Educação Infantil.
c) O projeto político-pedagógico escolar, para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos,
com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade, deve considerar com primazia as
condições sócio-culturais e educacionais das crianças da comunidade e nortear-se para a melhoria
da qualidade da formação escolar, zelando pela oferta eqüitativa de aprendizagens e o alcance
dos objetivos do Ensino Fundamental, conforme definidos em norma nacional.
d) A organização federativa garante que cada sistema de ensino é competente e livre para
construir, com a respectiva comunidade escolar, seu plano de universalização e de ampliação
do Ensino Fundamental, com elevação do padrão de qualidade do ensino e com matrícula e
freqüência obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Cada sistema é também responsável por
refletir e proceder a convenientes estudos, com a democratização do debate, envolvendo todos
os segmentos interessados, antes de optar pela(s) alternativa
(s) julgada(s) mais adequada(s) à sua realidade, em função dos recursos financeiros, materiais
e humanos disponíveis. O plano adotado pelo órgão executivo do sistema é regulamentado,
necessariamente, pelo respectivo órgão normativo, para o que as Secretarias de Educação e os
Conselhos de Educação precisam se articular, a fim de que suas decisões e ações alcancem a
devida validade. Já a legitimidade e a efetividade desta política educacional vão requerer ações
formativas da opinião pública e das condições pedagógicas e administrativas; como também deve
esta merecer atento acompanhamento e avaliação, em todos os níveis.

II – Voto dos Relatores
No entendimento da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, a
antecipação da escolaridade obrigatória, com a matrícula aos 6 (seis) anos de idade no Ensino
Fundamental, implica em:
1. Garantir às crianças que ingressam aos 6 (seis) anos no Ensino Fundamental pelo menos
9 (nove) anos de estudo, nesta etapa da Educação Básica. Assim, os sistemas de ensino devem
ampliar a duração do Ensino Fundamental para 9 (nove) anos, administrando a convivência dos
planos curriculares de Ensino Fundamental de 8 (oito) anos, para as crianças de 7 (sete) anos
que ingressarem em 2006 e as turmas ingressantes nos anos anteriores, e de 9 (nove) anos para
as turmas de crianças de 6 anos de idade que ingressam a partir do ano letivo de 2006.
2. Considerar a organização federativa e o regime de colaboração na regulamentação, pelos
sistemas de ensino estaduais e municipais, do Ensino Fundamental de nove anos, assumindoo como direito público subjetivo e, portanto, objeto de recenseamento e chamada escolar
pública (LDB, Art. 5º); adotando a nova nomenclatura com respectivas faixas etárias, conforme
estabelece a Resolução CNE/CEB nº 3/2005: Ensino Fundamental, com pelo menos 9 (nove)
anos de duração e até 14 (quatorze) anos de idade, sendo os Anos Iniciais, com 5 (cinco) anos
de duração, para crianças de 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade, e os Anos Finais, com duração de
4 (quatro) anos, para os (pré)adolescentes de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos de idade; e fixando
as condições para a matrícula de crianças de 6 (seis) anos nas redes públicas: que tenham 6 (seis)
anos completos ou que venham a completar seis anos no início do ano letivo.
3. No ano letivo de 2006, considerado como período de transição, os sistemas de ensino
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poderão adaptar os critérios usuais de matrícula, relativos à idade cronológica de admissão no
Ensino Fundamental, considerando as faixas etárias adotadas na Educação Infantil até 2005.
4. Assegurar a oferta e a qualidade da Educação Infantil, em instituições públicas - federais,
estaduais e municipais -, preservando-se sua identidade pedagógica e observando a nova
nomenclatura com respectivas faixas etárias, conforme estabelece a Resolução CNE/CEB nº
3/2005: Educação Infantil - até 5 (cinco) anos de idade, sendo Creche até 3 (três) anos de idade
e Pré-escola para 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade.
5. Promover, de forma criteriosa, com base em estudos, debates e entendimentos, no âmbito
de cada sistema de ensino, a adequação do projeto pedagógico escolar de modo a permitir a
matrícula das crianças de 6 (seis) anos de idade na instituição e o seu desenvolvimento para
alcançar os objetivos do Ensino Fundamental, em 9 (nove) anos; inclusive definindo se o
primeiro ano ou os primeiros anos de estudo/série se destina(m) ou não à alfabetização dos
alunos e estabelecendo a nova organização dos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos termos
das possibilidades dos Art. 23 e 24 da LDB.
6. Providenciar o atendimento das necessidades de recursos humanos (docentes e de apoio),
em termos de capacitação e atualização, disponibilidade e organização do tempo, classificação e/
ou promoção na carreira; bem como as de espaço, materiais didáticos, mobiliário e equipamentos
- todos estes elementos contabilizados como despesas com manutenção e desenvolvimento do
Ensino Fundamental.
7. Estas orientações aplicam-se às escolas criadas e mantidas pela iniciativa privada, que são
livres para organizar o Ensino Fundamental, sempre com obediência às normas fixadas pelo
sistema de ensino a que pertencem.

Brasília(DF),15 de setembro de 2005.
Cesar Callegari / Adeum Hilário Sauer / Arthur Fonseca Filho /
Francisca Novantino Pinto de ÂngeloFrancisco Aparecido Cordão / Kuno Paulo Rhoden /
Maria Beatriz Luce Murílio de Avellar Hingel

III – Decisão da Câmara

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto dos Relatores.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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Parecer CNE/CEB nº 19, de 15 de setembro de 2005

INTERESSADO: MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira/Diretoria de Avaliação para Certificação de Competências – INEP/DACC

UF: DF

ASSUNTO: Realização do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos –
ENCCEJA, para brasileiros residentes no país e no exterior.
RELATOR: Arthur Fonseca Filho
PROCESSOS Nº: 23001.000154/2005-18 e 23001.000155/2005-54
PARECER Nº:
CEB 19/2005

CÂMARA OU COMISSÃO:
Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
15/9/2005

I – Relatório

1- Histórico
Através do Ofício MEC/INEP/DACC nº 2.634/2005, de 24 de agosto de 2005, o Diretor
de Avaliação para Certificação de Competências dirige-se a este Conselho solicitando autorização
para que aquele órgão possa realizar exames para jovens e adultos brasileiros, nas etapas relativas ao
Ensino Fundamental e ao Ensino Médio, em países onde haja número significativo de brasileiros
que busquem a certificação, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores – MRE.
Esclarece o requerente que o exame a ser aplicado será o “ENCCEJA”, Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos e que a certificação será de responsabilidade
de Secretaria Estadual de Educação conveniada com o MEC/INEP, a partir de estabelecimento
de instrumento próprio de cooperação.
A respeito do mesmo tema, agora através do Ofício nº 2.685/2005, a Diretoria de Avaliação
para Certificação de Competências – DACC esclarece que o Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA vem sendo aplicado por Secretarias Estaduais
e Municipais de Educação, em diversos municípios de todo o Brasil.
O referido ofício aponta, ainda, para a existência de situações em que municípios não
conseguem, em tempo hábil, o estabelecimento de parceria com o respectivo Sistema Estadual
de Ensino que viabilize a certificação de alunos aprovados nos exames.
2 – Mérito
O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos é uma ótima
alternativa para aqueles que buscam certificação relativa aos níveis de Ensino Fundamental e
de Ensino Médio, especialmente porque essas provas são construídas dentro da lógica própria
da Educação de Jovens e Adultos. Cumpre destacar, também, que o MEC/INEP/DACC
disponibiliza, gratuitamente, excelente material didático-pedagógico para que os jovens e adultos
possam alcançar as competências próprias do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Por essas razões, cabe a este colegiado resolver as questões operacionais relativas à certificação
de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio para alunos aprovados em exames que
venham a ser realizados, tanto no exterior como nos mais diversos municípios brasileiros.
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Assim, sempre que a DACC do MEC/INEP entender conveniente e necessário, poderá
realizar exames no estrangeiro e estabelecer parceria com Secretaria Estadual de Educação que
será responsável pela expedição dos certificados.
Nos casos de exames, no nível do Ensino Médio, realizados por sistemas municipais de ensino,
que não mantenham instituições de Ensino Médio, a melhor alternativa é a de que a certificação
seja autorizada pelo sistema estadual. Na impossibilidade dessa solução, a DACC fica autorizada
a estabelecer parceria com a SETEC/MEC que indicará Escola Técnica Federal (integrante,
portanto, deste Sistema Federal de Ensino) para a expedição do competente certificado.

II - Voto do Relator
Autoriza-se o MEC/INEP, por intermédio da Diretoria de Avaliação para Certificação de
Competências – DACC, a realizar Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens
e Adultos, no exterior, sempre que a demanda assim o justificar.
A certificação será de responsabilidade de Secretaria Estadual de Educação, a ser indicada e
com a qual será estabelecido termo de convênio ou parceria.
Autoriza-se o MEC/INEP, por intermédio da Diretoria de Avaliação para Certificação
de Competências – DACC, a firmar termo de convênio de cooperação técnica com Sistemas
Estaduais e Municipais de Ensino, para a realização do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos, nos níveis do Ensino Fundamental e Médio.
A certificação será de responsabilidade de instituição de ensino integrante do Sistema Estadual
ou Municipal onde a prova se realizar ou, na impossibilidade, fica autorizado desde já o MEC/
INEP/DACC a estabelecer parceria com a SETEC/MEC, que indicará escola da rede federal de
ensino, especialmente para este fim.

Brasília(DF), 15 de setembro de 2005.
Conselheiro Arthur Fonseca Filho – Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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Parecer CNE/CEB nº 20, de 15 de setembro de 2005

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica

UF: DF

ASSUNTO: Inclusão da Educação de Jovens e Adultos, prevista no Decreto nº 5.478/2005, como alternativa
para a oferta da Educação Profissional Técnica de nível médio de forma integrada com o Ensino Médio
RELATOR: Francisco Aparecido Cordão
PROCESSO Nº 23001.000159/2005-32
PARECER Nº:
CEB 20/2005

CÂMARA OU COMISSÃO:
Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
15/9/2005

I – Relatório
Em 14 de setembro do corrente ano, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional
de Educação aprovou a Indicação CNE/CEB nº 1/2005, de autoria deste relator, vazada nos
seguintes termos:
Em 23 de julho de 2004, o Decreto Federal nº 5.154/2004 revogou o Decreto Federal nº
2.208/97, de 17 de abril de 1997, definindo nova regulamentação para a Educação Profissional,
prevista pela atual LDB, em especial no que se refere a sua articulação com o Ensino Médio.
Em 8 de dezembro de 2004, esta Câmara de Educação Básica aprovou o Parecer CNE/CEB
nº 39/2004, referente à aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica
de nível médio e no Ensino Médio.
Após a homologação do citado Parecer pelo Senhor Ministro da Educação, em 17 de janeiro
de 2005, por meio da Resolução CNE/CEB nº 1/2005, de 3 de fevereiro de 2005, esta Câmara
de Educação Básica atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível
médio às disposições do Decreto nº 5.154/2004.
Em 24 de janeiro de 2005, o Decreto Federal nº 5.478/2005 instituiu, no âmbito das
instituições federais de Educação Tecnológica, o PROEJA – Programa de integração da
Educação Profissional com o Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
A Resolução CNE/CEB nº 1/2005 não se refere, de forma específica, à Educação de Jovens e
Adultos, objeto do Decreto nº 5.478/2005, embora ela esteja presente no Parecer CNE/CEB nº
39/2004.
Pela presente, proponho que a Câmara de Educação Básica defina orientações complementares
em relação à articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino
Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos, ampliando, assim, os propósitos do Decreto
Federal nº 5.478/2005.
Mérito
O Parecer CNE/CEB nº 39/2004, que deu origem à Resolução CNE/CEB nº 1/2005,
atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação
aos dispositivos do Decreto Regulamentador nº 5.154/2004, no que se refere à articulação da
Educação Profissional Técnica de nível médio com o Ensino Médio, definindo que essa articulação
se dará nas formas integrada, concomitante e subseqüente, tanto no mesmo estabelecimento de
ensino quanto em instituições de ensino distintas.
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Caracterizando a “articulação” como a nova forma de relacionamento entre a Educação
Profissional Técnica de Nível médio e o Ensino Médio na atual LDB, de acordo com o Decreto
Regulamentador nº 5.154/2004, o Parecer CNE/CEB nº 39/2004 enfatizou a necessidade
de serem consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional
de Educação para a Educação Profissional Técnica de Nível médio, pelo Parecer CNE/CEB nº
16/1999 e pela Resolução CNE/CEB nº 4/1999, e para o Ensino Médio, pelo Parecer CNE/
CEB nº 15/1998 e pela Resolução CNE/CEB nº 3/1998.
O Parecer CNE/CEB nº 39/2004 esclareceu que essa articulação entre a Educação
Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio, tanto na forma integrada, quanto
na forma concomitante, na mesma instituição de ensino ou em instituições distintas, mas
integradas por convênio de intercomplementaridade e projeto pedagógico unificado, poderá
ocorrer tanto em articulação com o Ensino Médio regular, quanto com os cursos de Educação
de Jovens e Adultos de Ensino Médio, objetivando, simultaneamente, a qualificação para o
trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador’ (Cf. artigo 3º, § 2º).
Esse Parecer enfatizou, ainda, a necessidade de se deixar claro que, na adoção da forma
integrada, o estabelecimento de ensino não estará ofertando dois cursos à sua clientela. Tratase de um único curso, com projeto pedagógico único, com proposta curricular única e com
matrícula única. A duração do curso, obviamente, deverá ter a sua carga horária total do curso
ampliada, de forma a assegurar, nos termos do § 2º do Artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004,
o cumprimento simultâneo das finalidades estabelecidas, tanto para a Educação Profissional
Técnica de nível médio quanto para o Ensino Médio, como etapa de conclusão da Educação
Básica.
De acordo com o mesmo Parecer, essa integração e simultaneidade, por outro lado, poderá
ocorrer na Educação Profissional Técnica de nível médio, tanto com o Ensino Médio regular,
quanto com a Educação de Jovens e Adultos, obedecidos os limites mínimos, em termos de cargas
horárias, tanto para a Educação Profissional Técnica de nível médio, quanto para o Ensino
Médio regular ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA de Ensino Médio).
A duração dos cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio realizados de forma
integrada com o Ensino Médio deverá contemplar as cargas horárias mínimas definidas para
ambos, isto é, para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio. A
esses mínimos exigidos, devem ser acrescidas as cargas horárias destinadas a eventuais estágios
supervisionados, trabalhos de conclusão de curso ou provas finais e exames, quando previstos
pelos estabelecimentos de ensino em seus projetos pedagógicos.
Em relação à forma integrada, informa que esse curso integrado entre Ensino Médio e
Educação Profissional Técnica de nível médio não pode e nem deve ser entendido como um
curso que represente a somatória de dois cursos distintos, embora complementares, que possam
ser desenvolvidos de forma bipolar, com uma parte de educação geral e outra de Educação
Profissional. Essa foi a lógica da revogada Lei 5.692/71. Essa não é a lógica da atual LDB, a
Lei 9.394/96, nem do Decreto 5.154/2004, que rejeitam essa dicotomia entre teoria e prática,
entre conhecimentos e suas aplicações. O curso de Educação Profissional Técnica de nível médio
realizado na forma integrada com o Ensino Médio deve ser considerado como um curso único
desde a sua concepção, plenamente integrado e ser desenvolvido como tal, desde o primeiro
dia de aula até o último. Todos os seus componentes curriculares devem receber tratamento
integrado, nos termos do projeto pedagógico da instituição de ensino. Por isso mesmo, essa nova
circunstância e esse novo arranjo curricular pode possibilitar uma economia na carga horária
mínima exigida, uma vez que o necessário desenvolvimento de competências cognitivas e
profissionais pode ser facilitado exatamente por essa integração curricular.
Em decorrência, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 39/2004, admite-se como carga
horária mínima para os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio, realizados
na forma integrada com o Ensino Médio, um total entre 3.000 a 3.200 horas, integralizadas
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num período mínimo entre três e quatro anos de duração, nos termos dos projetos pedagógicos do
estabelecimento de ensino, considerando os respectivos perfis profissionais de conclusão do curso
e as necessidades de propiciar formação integral ao cidadão trabalhador. Os correspondentes
planos de curso em questão devem ser previamente aprovados pelo órgão próprio do respectivo
sistema de ensino. Nas demais alternativas, entretanto, não se deve admitir que haja subtração
de carga horária, tanto do Ensino Médio quanto da Educação Profissional Técnica de nível
médio.
A Resolução CNE/CEB nº 1/2005, em seu artigo 5º, define que os cursos de Educação
Profissional Técnica de nível médio, realizados de forma integrada com o Ensino Médio, terão
suas cargas horárias totais ampliadas para um mínimo de 3.000 horas para as habilitações
profissionais que exigem mínimo de 800 horas; de 3.100 horas para aquelas que exigem mínimo
de 1.000 horas e 3.200 horas para aquelas que exigem mínimo de 1.200 horas.
A Indicação CNE/CEB nº 1/2005 enfatiza a necessidade de se incluir formalmente a
Educação de Jovens e Adultos, como uma alternativa real para a integração com a Educação
Profissional ampliando-se, assim, os propósitos do Decreto Federal nº 5.478/2005. Essa
inclusão deve ser concretizada tanto em relação à EJA de Ensino Fundamental quanto à EJA de
Ensino Médio, respectivamente, com programas de Educação Profissional nas modalidades de
“formação inicial e continuada de trabalhadores” e de Educação Profissional Técnica de nível
médio, ofertados segundo itinerários formativos, que possibilitem “o aproveitamento contínuo
e articulado dos estudos”, nos termos do § 1º do artigo 3º do Decreto Regulamentador nº
5.154/2004.
Os cursos destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores desenvolvidos de
forma integrada com a EJA de Ensino Fundamental, acompanhando o disposto no artigo
3º do Decreto Federal nº 5.478/2005, deverão contar com carga horária mínima de 1.400
(mil e quatrocentas) horas, sendo um mínimo de 200 (duzentas) horas destinadas à Educação
Profissional e 1.200 (mil e duzentas) horas destinas à Educação de Jovens e Adultos no nível do
Ensino Fundamental. O aproveitamento de estudos, para fins de continuidade, na modalidade da
Educação Profissional Técnica de nível médio, se dará mediante avaliação individual do aluno, de
acordo com os respectivos Itinerários Formativos. Como orientação básica para sua estruturação
poderá ser considerado o disposto no Parecer CNE/CEB nº 39/2004, homologado em
30/11/2004.
No caso da integração entre EJA de Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de
nível médio, deverão ser destinadas, no mínimo, um total de 1.200 (mil e duzentas) horas
para a EJA de Ensino Médio, cumulativamente com a carga horária mínima estabelecida para a
respectiva habilitação profissional técnica de nível médio, de acordo com a correspondente área
profissional, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional
de Educação para a Educação de Jovens e Adultos, pelo Parecer CNE/CEB nº 11/2000 e pela
Resolução CNE/CEB nº 1/2000, e para a Educação Profissional Técnica de nível médio, pelo
Parecer CNE/CEB nº 16/1999 e Resolução CNE/CEB nº 4/1999, bem como as orientações
constantes do Parecer CNE/CEB nº 39/2004.
Idêntica orientação vale, também, para os demais programas de Educação Profissional Técnica
de nível médio, onde a articulação com o Ensino Médio for desenvolvida nas formas concomitante
(Inciso II do § 1º do artigo 4º do Decreto Federal nº 5.154/2004) ou subseqüente (Inciso III
do § 1º do artigo 4º do mesmo Decreto). Vale ressaltar, ainda, em obediência ao disposto no
§ 4º do artigo 36 da LDB, a identidade de propósitos dos projetos pedagógicos desenvolvidos
na forma integrada (inciso I do § 1º do artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004) e na forma
concomitante, “em instituições distintas, mediante convênios de intercomplementaridade,
visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados”, nos termos
da alínea “c” do Inciso II do § 1º do Artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004. Em quaisquer
dos casos, esses programas de Educação Profissional Técnica de nível médio poderão ser
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“estruturados e organizados em etapas com terminalidade”, nos termos do artigo 6º do Decreto
Regulamentador nº 5.154/2004.
Conforme já foi orientado pelo Parecer CNE/CEB nº 39/2004, os correspondentes planos
de curso em questão devem ser previamente aprovados pelo órgão próprio do respectivo sistema
de ensino. Nada impede, entretanto, que projetos específicos do Ministério da Educação, que
objetivem ampliar o alcance do PROEJA para além do âmbito das Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica, ampliando, em conseqüência, os propósitos do Decreto
nº 5.478/2005, sejam apreciados por esta Câmara de Educação Básica nos termos do artigo
81 da LDB, à semelhança do ocorrido com o Parecer CNE/CEB nº 2/2005, relativo ao
PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação
Comunitária. À semelhança do PROJOVEM, o MEC poderá submeter à apreciação do
Conselho Nacional de Educação propostas de oferta da Educação Profissional, realizadas de
forma integrada ou articulada com o ensino fundamental ou com o ensino médio, mediante
convênios de intercomplementaridade, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA
de Ensino Fundamental ou EJA de Ensino Médio, nos termos do artigo 81 da LDB, tanto
em parceria com Instituições Nacionais de Educação Profissional ou de Educação de Jovens e
Adultos, quanto com Instituições Educacionais Estaduais ou Municipais, estreitando, assim, o
regime de colaboração entre os vários sistemas de ensino, previstos no artigo 8º da LDB e no
artigo 211 da Constituição Federal.

II – Voto do Relator
Nos termos deste Parecer, em atenção ao disposto na Indicação CNE/CEB nº 1/2005, e
objetivando ampliar os propósitos e a abrangência dos dispositivos do Decreto nº 5.478, para
além do âmbito das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, proponho à
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação a aprovação do anexo projeto
de Resolução.
Encaminhem-se cópias deste Parecer ao Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de
Educação, ao CONSED, à UNDIME e à UNCME, visando à orientação dos sistemas de ensino
pertinentes e dos seus respectivos estabelecimentos de ensino, relativamente ao que dispõe o
Decreto Regulamentador nº 5.154/2004, ampliando, assim, a abrangência dos dispositivos do
Decreto nº 5.478/2005.

Brasília, 15 de setembro de 2005
Conselheiro Francisco Aparecido Cordão – Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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ASSUNTO: Solicitação de retificação do termo que designa a área de conhecimento “Educação Artística”
pela designação: “Arte, com base na formação específica plena em uma das linguagens: Artes Visuais, Dança,
Música e Teatro”
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PROCESSO Nº 23001.000167/2005-89
PARECER Nº:
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CÂMARA OU COMISSÃO:
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PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – Relatório
1. Histórico
A Federação de Arte-Educadores do Brasil–FAEB, entidade representativa dos profissionais
da educação na área de arte, solicita à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação retificação do termo “Educação Artística” por “Arte, com base na formação específica
plena em uma das linguagens: Artes Visuais, Dança. Música e Teatro”, no inciso IV, alínea b,
do artigo 3º da Resolução CNE/CEB nº 2, de 7 de abril de 1998, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.
Na correspondência encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, consta a informação
de que a solicitação apresentada foi fruto da vontade de 847 participantes de Congresso Nacional
realizado pela FAEB. A justificativa apresentada é no sentido de se estabelecer coerência entre a
Resolução do CNE e os demais textos legais que regulamentam a educação brasileira.
2. Análise
Na Lei nº 5.692/71, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a arte foi incluída no
currículo escolar com o título de Educação Artística, considerada, porém, como “atividade
educativa” e não como disciplina. A conseqüência foi a perda da qualidade dos saberes específicos
das diversas formas de arte, dando lugar a uma aprendizagem reprodutiva.
Com a constituição do movimento arte-educação, multiplicaram-se os encontros, os
professores se organizaram em entidades, buscando nova orientação para o ensino da arte.
A Lei nº 9.394/96, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, significou um avanço para
a área. Em primeiro lugar, pôs fim a discussões sobre o eventual caráter de não obrigatoriedade.
E arte passa a ser considerada obrigatória na Educação Básica: “O ensino da arte constituirá
componente curricular obrigatório nos diversos níveis da Educação Básica, de forma a promover
o desenvolvimento cultural dos alunos”. (art. 26, § 2º).
Em segundo lugar, porque a denominação de “Educação Artística” é substituída por “Ensino
da Arte”.
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Ficou, assim, pavimentado o caminho para se identificar a área por “Arte”, não mais entendida
como uma atividade, um mero “fazer por fazer”, mas como uma forma de conhecimento.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, por sua vez, contemplam a área de arte, dando-lhe mais
abrangência e complexidade. Embora não apresentem caráter de obrigatoriedade, os Parâmetros
Curriculares Nacionais vêm servindo para a elaboração de planos e projetos pedagógicos nas
escolas das redes pública e privada em todos os níveis de ensino.
A estrutura dos PCNs para o Ensino Fundamental denomina como “Área de Arte” um
dos objetivos gerais do Ensino Fundamental. E avançam os PCNs ao destacarem as quatro
linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
A nova denominação preconizada tende a fortalecer a proposta que vê o ensino da arte como
uma área específica do saber humano, partindo do raciocínio de que a importância da arte está
na arte em si mesma e no que ela pode oferecer, e não porque serviria para atingir outros fins.
A Conselheira Regina Alcântara de Assis, em seu Parecer CNE/CEB nº 4/98, sobre as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, sentencia, com clareza, que
“cabe à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação exercer a sua função
deliberativa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, reservando-se aos entes federativos e às
próprias unidades escolares, de acordo com a Constituição Federal e a LDB, a tarefa que lhes
compete em termos de implementações curriculares”.
E, mais ainda, acrescenta o Parecer que “os diálogos expressos por múltiplas linguagens verbais
e não-verbais refletem identidades, capazes de interagir consigo próprias e com as demais por meio
da comunicação de suas percepções, impressões, dúvidas, opiniões e capacidades de entender e
interpretar a ciência, as tecnologias, as artes e os valores éticos, políticos e estéticos”.
O Parecer tomou por base o art. 32 da LDB que, em quatro incisos apresenta o objetivo do
Ensino Fundamental, que é “a formação básica do cidadão, mediante:
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio
da leitura, da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes
e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.”.
Assim sendo, o Parecer CNE/CEB nº 4/98 e a Resolução dele decorrente não podem
reforçar a noção de polivalência na formação e na atuação dos professores de Arte.
Respeitada a autonomia de que gozam por mandamento legal, os estados e municípios terão
a liberdade de organizar seus currículos, sempre segundo o Parecer, na articulação entre a base
nacional comum, a parte diversificada e os conteúdos mínimos das áreas de conhecimento. E
poderão respeitar a formação específica dos professores.
Entendemos assim que a retificação da denominação “Educação Artística” por “Arte”
está na linha de compreensão do Parecer e da Resolução, define melhor a noção de área de
conhecimento, fica em consonância com a LDB e permite às redes públicas, no âmbito de sua
autonomia, receber, indistintamente, em concursos públicos licenciados em Educação Artística,
em Arte ou em quaisquer linguagens específicas, Artes Visuais e Plásticas, Artes Cênicas ou
Teatro, Música e Dança, que utilizarão os seus conhecimentos específicos, com a finalidade de
atingirem os objetivos preconizados pela legislação em vigor para o Ensino Fundamental e, de
modo mais direto, o objetivo do ensino da arte, que é “promover o desenvolvimento cultural
dos alunos”.
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II – Voto do Relator
Sou de parecer favorável que a alínea b, inciso IV do artigo 3º da Resolução CNE/CEB
nº 2/98, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, seja
alterada, substituindo-se “Educação Artística” por “Arte”, nos termos deste Parecer. Proponho,
em conseqüência, a aprovação do anexo projeto de resolução.
Brasília(DF), 4 de outubro de 2005.
Conselheiro Neroaldo Pontes de Azevedo – Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 4 de outubro de 2005
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
Neroaldo Pontes de Azevedo
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APROVADO EM:
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I – Relatório
O Secretário da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do Ministério
da Educação (SECAD/MEC) encaminha detalhada e rica exposição de motivos, na condição
de responsável pela Educação do Campo, no governo federal, para exame e manifestação desta
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, sobre os dias considerados
letivos para a Pedagogia da Alternância, pois esse entendimento tem se apresentado como
um dos principais elementos que vêm dificultando o reconhecimento dos Centros Familiares de
Formação por Alternância(CEEFA) para a certificação de seus alunos.
A exposição de motivos encontra-se muito bem amparada por extenso parecer, em grande
parte fundamentado na tese de Doutorado, apresentada na Universidade de Brasília, em 2004,
por João Batista Queiroz.
A matéria é altamente relevante, pois a Educação do Campo é assunto estratégico para o
desenvolvimento sócio-econômico do meio rural e a Pedagogia da Alternância vem se mostrando
como a melhor alternativa para a Educação Básica, neste contexto, para os anos finais do Ensino
Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de nível médio, estabelecendo
relação expressiva entre as três agências educativas – família, comunidade e escola.
Essa alternativa de atendimento à população escolar do campo surgiu na década de 1930, na
França, nas Casas Familiares Rurais, estendendo-se na Europa pela Bélgica e a Espanha, na África
pelo Senegal e na América Latina pela Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Nicarágua,
Paraguai...
No Brasil, a denominada Pedagogia da Alternância foi introduzida, em 1969, no Espírito
Santo – Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo / MEPES – a partir de
Anchieta, encontrando rápida expansão com a orientação dos Padres Jesuítas. Nesse estado e
em mais quinze Unidades da Federação Brasileira a alternância mais efetiva é a que associa meios
de vida sócio-profissional e escolar em uma unidade de tempos formativos. Tais são as Escolas
Famílias Agrícolas (EFA).
A expansão dos Centros Familiares e Formação por Alternância alcançou estados brasileiros
do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, sendo possível identificar oito formas de
organização, algumas das quais não oferecem educação escolar.
A seguir, caracterizamos experiências da Pedagogia da Alternância, sempre com base em
Queiroz (2004), destacando as que se organizam como escolas e as que não oferecem educação
escolar:
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a) Escolas Famílias Agrícolas (EFA), com 123 centros, presentes em 16 estados brasileiros,
desenvolvendo os anos finais (segundo segmento) do Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Educação Profissional Técnica de nível médio.
b) Casas Familiares Rurais (CFR), com 91 centros, presentes em seis estados, desenvolvendo
os anos finais (segundo segmento) do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional
Técnica de nível técnico.
c) Escolas Comunitárias Rurais (ECOR), com 3 centros no Espírito Santo desenvolvendo
os anos finais (segundo segmento) do Ensino Fundamental.
d) Escolas de Assentamentos (EA), com 8 centros no Estado do Espírito Santo,
desenvolvendo os anos finais (segundo segmento) do Ensino Fundamental.
e) Programa de Formação de Jovens Empresários Rurais (PROJOVEM), com 7 centros
no estado de São Paulo, atuando somente com cursos de qualificação profissional.
f) Escolas Técnicas Estaduais (ETE), com 3 centros localizados no Estado de São Paulo.
g) Casas das Famílias Rurais (CDFR), com 3 centros situados nos Estados da
Bahia, Pernambuco e Piauí, desenvolvendo os anos finais (segundo segmento) do Ensino
Fundamental.
h) Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural (CDEJOR), com 4 centros em estados
do sul do Brasil, atuando somente com cursos de qualificação profissional.
A rede dos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFA), que se organiza em
três associações – UNEFAB, ARCAFAR–SUL e ARCAFAR-NORTENORDESTE – congrega
as EFA, CFR e ECOR, somando 217 escolas que adotam a Pedagogia da Alternância. O
presente parecer refere-se especificamente a essa rede.
Os pilares dos CEFFA foram sendo construídos até os dias atuais e se constituem em: a) Pilares
meios – associação local (pais, famílias, profissionais, instituições) e Pedagogia da Alternância
(metodologia pedagógica); e b) Pilares fins – formação integral dos jovens e desenvolvimento
sustentável do meio (social, econômico, humano, político...).
Os objetivos dos CEFFA vão, portanto, desde a formação integral dos jovens do meio rural,
adequada à sua realidade, incluem a melhoria da qualidade de vida das famílias pela aplicação de
conhecimentos técnico-científicos e o estímulo no jovem do sentido de comunidade, vivência
grupal e desenvolvimento do espírito associativo e solidário, até a introdução de práticas
relacionada às ações de saúde, nutrição e de cultura das comunidades.
Após a conclusão do curso, o aluno recebe o histórico escolar (Ensino Supletivo ou
Fundamental, Médio ou Profissional de nível técnico) e o diploma de formação profissional
(Ensino Médio) ou de qualificação como profissional da agricultura (Ensino Fundamental). É
conveniente substituir a terminologia “Ensino Supletivo”, ainda ali utilizada, por “Educação de
Jovens e Adultos – EJA”.
Segundo Queiroz (2004) é possível encontrar três tipos de alternância nos CEFFA:
a) Alternância justapositiva, que se caracteriza pela sucessão dos tempos ou períodos
consagrados ao trabalho e ao estudo, sem que haja uma relação entre eles.
b) Alternância associativa, quando ocorre uma associação entre a formação geral e a formação
profissional, verificando-se portanto a existência da relação entre a atividade escolar e a atividade
profissional, mas ainda como uma simples adição.
c) Alternância integrativa real ou copulativa, com a compenetração efetiva de meios de
vida sócio-profissional e escolar em uma unidade de tempos formativos. Nesse caso, a alternância
supõe estreita conexão entre os dois momentos de atividades em todos os níveis – individuais,
relacionais, didáticos e institucionais. Não há primazia de um componente sobre o outro.
A ligação permanente entre eles é dinâmica e se efetua em um movimento contínuo de ir e

MARCOS LEGAIS

retornar. Embora seja a forma mais complexa da alternância, seu dinamismo permite constante
evolução. Em alguns centros, a integração se faz entre um sistema educativo em que o aluno
alterna períodos de aprendizagem na família, em seu próprio meio, com períodos na escola,
estando esses tempos interligados por meio de instrumentos pedagógicos específicos, pela
associação, de forma harmoniosa, entre família e comunidade e uma ação pedagógica que visa à
formação integral com profissionalização.
João Batista Queiroz, na tese de doutorado já citada, conclui: “Numa concepção de
alternância formativa, não é suficiente a aproximação ou a ligação de dois lugares com suas
lógicas diferentes e contraditórias, ou seja, a escola e o trabalho. É necessária uma sinergia,
uma integração, uma interpenetração rompendo com a dicotomia teoria e prática, abstrato
e concreto, saberes formalizados e habilidades (saber – fazer), formação e produção, trabalho
intelectual e trabalho físico (manual)”.
Nos CEFFA a duração das atividades de formação varia de três a quatro anos: o método
de alternância ocorre por meio de períodos em que os alunos passam na família/comunidade,
duas semanas, alternando com outro período de uma semana (CFR) ou duas semanas (EFA) no
centro de formação, isto é, na escola.
O calendário escolar quando de sua elaboração tem presente os aspectos: sóciocultural,
participativo, geográfico e legal.
A carga horária anual ultrapassa os duzentos dias letivos e as oitocentas horas exigidas pela
Lei de Diretrizes a Bases da Educação Nacional. Os períodos vivenciados no centro educativo
(escola) e no meio sócio-profissional (família/comunidade) são contabilizados como dias letivos
e horas, o que implica em considerar como horas e aulas atividades desenvolvidas fora da sala de
aula, mas executadas mediante trabalhos práticos e pesquisas com auxilio de questionários que
compõem um Plano de Estudo.
O Plano Curricular ou Plano de Formação é formulado com base nos conteúdos definidos
em nível nacional para o Ensino Fundamental ou Ensino Médio e ou Ensino Supletivo (Educação
de Jovens e Adultos) mais as matérias de ensino técnico, de acordo com as características de cada
unidade educativa.
No desenvolvimento metodológico em que o aluno executa um Plano de Estudo, temos o
período das semanas na propriedade ou no meio profissional, oportunidade em que o jovem
discute sua realidade com a família, com os profissionais e provoca reflexões, planeja soluções
e realiza experiências em seu contexto, irradiando uma concepção correta de desenvolvimento
local sustentável; enquanto isso, no período em que o aluno permanece em regime de internato
ou semi-internato no centro de formação, isto é, a escola, tem oportunidade de socializar sua
realidade sob todos os aspectos, embasada em pesquisas e trabalhos teóricos e práticos que
realizam nas semanas em que permaneceram com suas famílias. Tudo isso é desenvolvido com
o auxilio de monitores (formadores), de forma que o aluno levanta situações vivenciadas na
realidade familiar, busca novos conhecimentos para explicar, compreender e atuar, partindo do
senso comum para alcançar o conhecimento cientifico.
O projeto educativo de cada CEFFA contribui, assim, para a constituição de um novo tecido
social e econômico no contexto local. Ocorre a inserção no próprio meio de origem com a
geração de emprego, de renda e de riquezas. A relação entre teoria e prática desenvolve as
pessoas e estas, por sua vez, desenvolvem seu meio. É o aprender a aprender! É a Educação do
Campo em seu conceito mais atual e consentâneo com a realidade.
Equipe de monitores e professores é responsável pela organização, dinamização das atividades
docentes e pela elaboração, conjuntamente com a Associação de Pais, Jovens Formados e
Entidades Parceiras, do Plano de Formação, sempre respeitado o calendário agrícola da região
em que a unidade educativa está situada e com apoio e assessoramento técnico e pedagógico
de entidades locais, regionais e nacionais. O jovem também é orientado na elaboração do seu
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projeto profissional de vida, especialmente por meio de visitas às famílias durante os períodos de
alternância.
Os Centros Familiares de Formação por Alternância – Escolas Famílias Agrícolas (EFA),
Casas Familiares Rurais (CFR) e Escolas Comunitárias Rurais (ECOR) – adotam os seguintes
instrumentos pedagógicos:
• Plano de Formação;
• Plano de Estudo;
• Colocação em Comum – socialização e organização dos conhecimentos da realidade do
aluno e do seu meio, que servem de base para o aprofundamento articulado nas varias áreas
do saber; interdisciplinaridade;
• Caderno de Síntese da Realidade do Aluno (VIDA);
• Fichas Didáticas;
• Visitas de Estudo;
• Intervenções Externas – palestras, seminários, debates...
• Experiências / Projeto Profissional do Aluno;
• Visitas à Família do Aluno;
• Caderno de Acompanhamento da Alternância e
• Avaliação – contínua e permanente.
Com a finalidade de esclarecer e fundamentar os CEFFA, quanto ao cumprimento dos
dispositivos legais que tratam do calendário escolar e duração do ano letivo, a Exposição de
Motivos da SECAD/MEC anexou três planos curriculares que comprovam a duração do ano
letivo e da carga horária em obediência aos dispositivos legais:
1 – EFA – Escola da Família Agrícola Chico Mendes – Conselheiro Pena, Minas Gerais: 204
dias letivos anuais e 960 horas de carga horária total por ano;
2 – EFA – Escola da Família Agrícola do Soinho – Socopo, Piauí: Curso Técnico em
Agropecuária, com duração mínima de 3 anos, com integração do Ensino Médio com o
Ensino Técnico – duração total de 3.500 a 4.200 horas, sendo o estágio técnico de 470 horas,
compreendendo o mínimo legal de 200 dias letivos anuais;
3 – CFR – Casa Familiar Rural – Chopinzinho, Paraná: Ensino Supletivo (Educação de Jovens
e Adultos) – 210 dias letivos anuais com a carga horária anual de 826 horas (terceiro ano).
Apreciação: Legislação e Normas
A legislação aplicável à matéria de que trata este parecer – Centros Familiares de Formação
por Alternância (EFA, CFR e ECOR), pode ser assim resumida (Lei n° 9.394/96- Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional):
Artigo 22 – A Educação Básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurarlhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Artigo 23 – A educação Básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais,
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse
do processo de aprendizagem assim o recomendar.
§ 1° - ...
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§ 2° - O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o numero de horas
letivas previsto nesta Lei.
Artigo 24 – A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo
com as seguintes regras comuns:
I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando
houver;
Artigo 28 – Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada
região, especialmente:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos
alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo
agrícola e às condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.
Artigo 34 – a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência
na escola.
O Conselho Nacional de Educação, no exercício de sua função normativa, manifestou-se pelo
Parecer CNE/CEB n° 5/97 em termos apropriados ao assunto de que estamos a tratar: quando
a Lei se refere ao mínimo de “oitocentas horas distribuídas por um mínimo de duzentos dias de
efetivo trabalho escolar, está se referindo a oitocentas horas de sessenta minutos, ou seja, um total
anual de 48.000 minutos”.
O mesmo Parecer ao tratar de trabalho efetivo em sala de aula assim se manifesta:
“As atividades escolares se realizam na tradicional sala de aula, do mesmo modo que em
outros locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, a leituras, pesquisas ou atividades em
grupo, treinamento e demonstrações, contato com o meio ambiente e com as demais atividades
humanas de natureza cultural e artística, visando à plenitude da formação de cada aluno. Assim,
não são apenas os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com exclusividade
a atividade escolar de que fala a Lei. Esta se caracterizará por toda e qualquer programação
incluída na proposta pedagógica da instituição, com freqüência exigível e efetiva orientação por
professores habilitados. Os duzentos dias letivos e as oitocentas horas anuais englobarão todo
esse conjunto”.
É oportuno destacar que o Parecer CNE/CEB n°10/2005, homologado pelo Senhor
Ministro da Educação, conforme publicação no Diário Oficial de União de 6/9/2005, ratifica
plenamente o que contém o parecer supracitado.
Finalmente o Artigo 7° da Resolução CNE/CEB n° 1, de 3/4/2002 afirma: “É
responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, por meio de seus órgãos normativos,
regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar do campo e a flexibilização
da organização do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos e
tempos de aprendizagem, os princípios da política da igualdade”.
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Análise do mérito
A educação para o meio rural brasileiro, isto é, a Educação do Campo, considerando-se as dimensões
do país, a imensa diversidade que o caracteriza e a extrema desigualdade entre as oportunidades
educacionais oferecidas no meio urbano e no meio rural, está a merecer uma atenção prioritária.
Não faltam alternativas de solução propostas e em execução, entre as quais poderíamos citar:
• O Projeto Escola Ativa, desenvolvido pelo FUNDESCOLA/FNDE/MEC nos estados
do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, centrado nas denominadas escolas multisseriadas
localizadas no meio rural e que se contam por milhares; segundo conhecimento específico
do relator o projeto tem sido avaliado positivamente;
• a Escola Estadual Fundamar, localizada no município de Paraguaçu, em Minas Gerais,
que oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental, experiência premiada pela Fundação
ABRINQ em 2002;
• o Projeto “Semeando Educação e Saúde na Agricultura Familiar”, desenvolvido pelo
município de Três Passos, no Rio Grande do Sul que, devidamente avaliado por uma
comissão de notáveis, recebeu na área de educação o “Premio Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio – ODM BRASIL”, promovido pelo governo federal em acordo com a ONU/
PNUD (dezembro de 2005).
Mas é indubitável que os Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFA),
nas formas de Escolas Famílias Agrícolas (EFA), Casas Familiares Rurais (CFR) e Escolas
Comunitárias Rurais (ECOR), pela sua expansão – 217 escolas em perto de vinte estados
brasileiros, apresenta-se como uma alternativa bem sucedida e bem avaliada, uma vez que a
introdução da EFA no Brasil, pelo Estado do Espírito Santo, data de 1969.
Também é de se dizer que a variação da Pedagogia da Alternância na forma de Alternância
Integrativa Real ou Copulativa também conhecida como Alternância Formativa é, sem
sombra de duvida a alternativa mais consistente, como bem o reconhece João Batista Queiroz
em sua Tese de Doutorado (UnB/2004), cuja leitura parece-me altamente recomendável.
Evidenciou-se, também, no Relatório, que a Pedagogia da Alternância cumpre perfeitamente
dispositivos da Lei nº 9.394/96, quando analisados em conjunto, inclusive quanto à duração do
ano letivo anual em dias e quanto a sua duração em horas. No particular, os pareceres CNE/CEB
n° 5/97 e n° 10/2005 também são esclarecedores em sua interpretação, quando o Conselho
Nacional de Educação faz uso de suas funções normativas e de supervisão (§ 1° do artigo 9 ° da
LDBEN) e, de modo especial, o Parecer CNE/CEB nº 30/2001 e a Resolução CNE/CEB nº
1/2002, que “institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo”.
II – Voto do Relator
1 – É imprescindível que todas as unidades educativas, de qualquer grau, nível, etapa
ou modalidade, vinculadas a um dos sistemas de ensino, cumpram a legislação e as normas
educacionais em sua totalidade, inclusive quanto à duração do ano letivo em dias e horas de
sessenta minutos. É mister enfatizar que esse cumprimento é um direito dos alunos.
2 – No corpo do Relatório deste Parecer constam observações e sugestões importantes para
que se defina um determinado padrão de qualidade e de funcionamento para a Pedagogia da
Alternância.
3 – Os CEFFA cumprem as exigências legais quanto à duração do ano letivo, pois integram
os períodos vivenciados no centro educativo (escola) e no meio sócio-profissional (família/
comunidade), considerando como dias e horas letivos atividades desenvolvidas fora da sala de
aula, mas executadas dentro do Plano de Estudo de cada aluno.
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4 – Cada Centro Familiar de Formação por Alternância deverá organizar sua proposta
político-pedagógica nos termos da LDBEN, seja na forma de Escola Família Agrícola,
Casa Familiar Rural ou Escola Comunitária Rural, submetendo-a ao sistema de ensino
competente.
5 – Recomenda-se que o Projeto Político-Pedagógico de cada CEFFA adote as características
da Pedagogia da Alternância na concepção de alternância formativa, isto é, alternância
integrativa real ou copulativa, de forma a permitir a formação integral do educando, inclusive
para prosseguimento de estudos, e contribuir positivamente para o desenvolvimento rural
integrado e auto-sustentável, particularmente naquelas regiões/localidades em que prevalece a
agricultura familiar.
6 – Os Conselhos Estaduais ou Municipais de Educação, que ainda não se manifestaram
sobre os dias considerados letivos para a Pedagogia da Alternância, o que vem dificultando a
certificação de conclusão de curso dos Centros Familiares de Formação por Alternância (EFA,
CFR ou ECOR), são encorajados a examinar/reexaminar os Projetos Político-Pedagógicos a
eles submetidos pelas instituições educacionais, sob a ótica do presente Parecer e das conclusões
dos seminários e simpósios que vêm sendo realizados sob o patrocínio do MEC, ou de outros
organismos, sobre a Educação do Campo.
É o Parecer que submeto à consideração da Câmara de Educação Básica, com o esclarecimento
de que todos os destaques, em itálico ou negrito são do relator.

Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2006
Conselheiro Murílio de Avellar Hingel – Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 1º de fevereiro de 2006
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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Histórico
Em 7/12/2004, a CEB aprovou por unanimidade o Parecer CNE/CEB nº 36/2004,
oriundo de Comissão Especial criada a partir da Indicação CNE/CEB nº 3/2004.
A seguir, transcreve-se a íntegra do Parecer aprovado, bem como do anexo Projeto de
Resolução:

I – Relatório
A Indicação CNE/CEB 3/2004 propõe reestudo das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação de Jovens e Adultos, com o fim específico de disciplinar a duração mínima dos cursos
denominados “cursos supletivos”, aqueles que são devidamente autorizados pelos sistemas
de ensino e cuja avaliação se dá durante o processo educativo. Da mesma forma pretende-se
regulamentar a idade mínima de início desses cursos.
A conceituação da Educação de Jovens e Adultos, contida no Parecer CNE/CEB 11/2000
foi exaustivamente trabalhada e não merece qualquer reparo. Neste documento, cabe apenas
reiterar e incentivar os sistemas de ensino no sentido de cada vez mais oferecerem oportunidades
educacionais adequadas àqueles que não tiveram acesso à escolaridade, na idade correta.
Do ponto de vista formal, a Educação de Jovens e Adultos é disciplinada pelos artigos 37 e
38 da Lei 9394/96, a seguir transcritos:
“ Art. 37 A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
§ 1º - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na
escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
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Art. 38 Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base
nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1º - Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para maiores de quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.
§ 2º - Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão
aferidos e reconhecidos mediante exames”.
Exames supletivos são provas que visam verificar se os jovens e adultos interessados detêm as
competências correspondentes ao Ensino Fundamental ou Médio. São realizados por instituições
devidamente credenciadas pelos sistemas de ensino e são abertos a todos os interessados (com
idade mínima respectivamente de 15 e 18 anos) que assim o desejarem, sem que se exija quaisquer
cursos ou estudos formalizados.
Os cursos de Educação de Jovens e Adultos, por outro lado, são regulamentados pelas normas
dos sistemas de ensino. São sempre ministrados por estabelecimento de ensino e a avaliação
se dá durante o processo educacional. São conhecidos como “Cursos Supletivos”, embora o
Parecer CNE/CEB 11/2000, corretamente privilegie a forma de “Cursos de Educação de
Jovens e Adultos”. São estes cursos oficializados pelos sistemas de ensino que pretendemos ver
disciplinados pelo anexo Projeto de Resolução.
Propõe-se, agora, que a duração e o limite de idade dos cursos sejam nacionalmente definidos,
especialmente porque, com o incremento de projetos de Educação a Distância, exige-se este
regramento.
A partir de agora, os cursos oficiais e que culminam com a expedição de certificados deverão ter
a duração mínima de 2 anos e 1 ano e meio, respectivamente para o Ensino Fundamental e para
o Ensino Médio. Do ponto de vista pedagógico este tempo é o que se considera como mínimo
para que jovens e adultos iniciem e concluam estudos correspondentes ao Ensino Fundamental
ou ao Ensino Médio, independentemente da forma de oferta (presencial ou a distância) ou das
características dos diversos projetos pedagógicos.
Quando falamos em cursos de Educação de Jovens e Adultos de Ensino Fundamental,
estamos nos referindo ao equivalente às séries finais desse nível de ensino, quais sejam, da 5ª à
8ª séries. Quanto às séries iniciais, os projetos continuarão sendo desenvolvidos pelas instituições
de ensino, de acordo unicamente com as normas de cada sistema.
No nível da operacionalização das normas contidas no anexo Projeto de Resolução, duas
questões merecem ser explicitadas:
a) A situação dos alunos que iniciam os seus estudos em curso de Educação de Jovens e
Adultos na modalidade de Ensino Fundamental com 15 (quinze) anos e, portanto, podendo
concluí-lo com 17 (dezessete) anos.
Nas condições acima expostas, a melhor solução é que esse jovem, após concluir o Ensino
Fundamental, prossiga seus estudos de Ensino Médio na modalidade regular.
b) A segunda questão é a relativa ao prazo para adequação dos sistemas às normas ora
determinadas.
Os sistemas ajustarão suas normas no prazo indicado de 90 (noventa) dias, sugerindo-se, ainda,
que estas normas prevejam um período de transição para a vigência dos novos dispositivos.
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II - Voto da Comissão
1- Desta maneira, e reiterando que estamos tratando de cursos formatados para alunos que
não tiveram acesso a eles em idade própria, estamos propondo os seguintes parâmetros em
nível nacional:
CURSO
Ensino Fundamental (5ª, 6ª, 7ª e
8ª séries)
Ensino Médio

DURAÇÃO MÍNIMA

IDADE MÍNIMA PARA INÍCIO DO CURSO

2 anos

15 anos

1,5 anos

18 anos

2- Em conseqüência, propõe-se a aprovação do anexo Projeto de Resolução.
Projeto de Resolução
Alteração do artigo 6º da Resolução CNE/CEB nº 1/2000, de 5 de julho de 2000, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, tendo em
vista o disposto no art. 9º, §1º, alínea “c”, da Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, com
a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995 e tendo em vista a Indicação
CNE/CEB 3/2004 e o Parecer CNE/CEB nº 36/2004 homologado pelo Senhor Ministro da
Educação, em ____ de ___________ de _____________.
Resolve:
Art. 1º O artigo 6º da Resolução CNE/CEB nº 1/2000, de 5 de julho de 2000, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura dos cursos da Educação de Jovens
e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, a identidade desta modalidade de
educação, o regime de colaboração entre os entes federativos e os seguintes requisitos:
I Os cursos de Educação de Jovens e Adultos de Ensino Fundamental, nas formas presencial e
a distância, terão a duração mínima de 2 (dois) anos e neles só poderão ser matriculados alunos
com, no mínimo, 15 (quinze) anos completos.
II Os cursos de Educação de Jovens e Adultos de Ensino Médio, na forma presencial e
na educação a distância, terão a duração mínima de um ano e meio e neles só poderão ser
matriculados alunos com, no mínimo 18 (dezoito) anos completos.
§ 1º - Os sistemas de ensino deverão adequar suas normas ao contido nesta Resolução no
prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.
§ 2º Os sistemas de ensino, caso necessário, poderão considerar um período de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta Resolução, para proceder aos ajustes
necessários.”
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O Processo foi remetido ao Sr. Ministro da Educação, para homologação, em 20/12/2004.
Em 6/4/2005, o Gabinete do Ministro remeteu ao CNE ofício vazado nos seguintes
termos:
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Com meus cumprimentos, faço retornar a esse Conselho, o Parecer CNE/CEB nº 36/2004,
encaminhado a este Ministério, para homologação do Senhor Ministro. Levado à apreciação
da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, o referido Parecer sofreu
algumas ponderações, razão pela qual espera-se análise desse Conselho, considerando o conteúdo
dos MEMOS nºs 98 e 103, anexados ao processo.
O MEMO 98/2005/MEC/SECAD/GAB em que fundamenta a decisão ministerial de
solicitar reapresentação da matéria, apresenta as seguintes considerações para justificar a proposta
de não homologação do Parecer e a conseqüente reanálise que ora é processada:
Todos os estados brasileiros já apresentam legislação disciplinando a carga horária
e/ou a duração dos cursos de EJA, conforme documento anexo. A necessidade de
normatizar a oferta de educação de Jovens e Adultos a distância é, na visão desta
Secretaria de fundamental importância. Todavia, não pode se dar isolada da
discussão sobre a educação a distância em todos os níveis e modalidades de ensino.
O que orienta a discussão sobre a possibilidade do uso do recurso da educação a
distância na EJA, como modalidade do ensino fundamental, é o que está na lei
9.934/96, art. 32, §4º: “o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a
distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais”.
Destacamos também que, antes de ser baixada uma resolução específica, em âmbito
nacional, cabe lembrar a importância de uma ampla discussão sobre a duração
dos cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos a ser realizada com os
sistemas de ensino. É necessário recuperarmos a luta histórica desta modalidade de
ensino pelo real atendimento às necessidades e especificidades de aprendizagem dos
alunos jovens e adultos , que, em muitos casos, não cabem numa normatização com
um padrão único de atendimento. A prática sugere que os sistemas que mais têm
avançado no atendimento em EJA caracterizam-se mais pela diversidade do que
pela uniformidade dos seus projetos pedagógicos.
Levando em conta as observações formuladas pelo MEC, a CEB convidou para debate sobre
o tema representantes do Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, dos sistemas estaduais de
ensino e das redes públicas municipais e estaduais que atuam na Educação de Jovens e Adultos.
Em 4 de maio de 2005, a CEB recebeu comissão representativa das Coordenações Estaduais
de Educação de Jovens e Adultos dos seguintes Estados:
- Acre
- Alagoas
- Bahia
- Espírito Santo
- Goiás
- Mato Grosso do Sul
- Rio de Janeiro
- Santa Catarina
A partir das colocações advindas do Ministério, bem como das discussões havidas na reunião
descrita no item anterior, entende-se que alguns conceitos de EJA constantes nas Diretrizes
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Curriculares Nacionais do Parecer CNE/CEB nº 11/2000, merecem ser retomados e
discutidos.
Conceitos
Cursos e Exames relativamente à Educação de Jovens e Adultos
A doutrina da Educação de Jovens e Adultos, seus conceitos, fundamentos, funções e
finalidades, foi exaustiva e corretamente trabalhada pelo parecer CNE/CEB nº 11/2000, cujo
relator foi o Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, que deixou enorme contribuição neste
colegiado.
Esta comissão não tem a menor intenção de alterar qualquer dos conceitos constantes naquele
documento. O que se intenta é apenas e tão somente definir em nível nacional algumas questões
operacionais, de forma a aumentar as garantias de que os cursos de Educação de Jovens e Adultos
desempenhem efetivamente a função reparadora que “significa não só a entrada no circuito dos
direitos civis pela restauração de um direito negado – o direito a uma escola de qualidade – mas
também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Dessa
negação, evidente na história brasileira, resulta uma perda: o acesso a um bem real, social e
simbolicamente importante (Parecer CNE/CEB nº 11/2000)”.
Os sistemas de ensino, quer seja o nacional, os estaduais ou os municipais, têm o dever de
viabilizar e aprovar apenas projetos que assegurem o cumprimento dessa ação reparadora e vedar
todos os que mais uma vez, agora pela via da certificação irresponsável, neguem aos jovens e
adultos os conhecimentos e vivências escolares a que fazem jus.
Do tempo de integralização
Os diversos projetos de Educação de Jovens e Adultos desenvolvidos nos estados e municípios
brasileiros felizmente encontraram soluções adequadas às suas realidades, no que diz respeito
à estruturação curricular, aos períodos de matrícula, à duração dos módulos, a critérios de
classificação e reclassificação. Tudo isto poderá ter seu desenvolvimento normal, nada devendo
ser alterado em conseqüência dos parâmetros definidos pelo anexo Projeto de Resolução que faz
referência, exclusivamente, a duas dimensões: o tempo mínimo de integralização de estudos e a
idade mínima para ingresso dos alunos nos cursos regulares de Educação de Jovens e Adultos.
Vamos tratar aqui do conceito de “tempo mínimo de integralização”
O tempo mínimo de integralização de estudos é o decurso entre o início das atividades escolares
e o último momento previsto para sua conclusão, o que levará à expedição do correspondente
certificado.
No que diz respeito ao bloco que corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental, não
há definição desse tempo mínimo de integralização em nível nacional, ficando essa tarefa delegada
aos sistemas de ensino, que definirão esse período, caso entendam conveniente e necessário.
No bloco que corresponde aos anos finais do Ensino Fundamental (art. 6º, II), o tempo
mínimo de integralização está definido em 24 (vinte e quatro) meses. Deixamos claro que esses
24 (vinte e quatro) meses correspondem ao bloco todo dos anos finais, de tal forma que um
aluno ou porque começa o curso com desempenho correspondente a estágio mais avançado do
que o previsto como inicial, ou ainda porque tem desempenho mais acelerado, poderá concluir
o curso em tempo inferior ao previsto.

1

Como parecem ser aqueles que anunciam certificação de Ensino Médio em um mês, sem exigência de freqüência e sem avaliação no processo.
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Da mesma forma, há de ser entendido o tempo mínimo de 18 (dezoito) meses para os cursos
de Educação de Jovens e Adultos que correspondem ao Ensino Médio.
Portanto, trata-se de sempre usar meses do calendário civil como unidade de tempo e não do
ano letivo ou semestres letivos, que têm como base 200 ou 100 dias de efetivo trabalho escolar.
Da idade
Os limites de idade fixados no anexo Projeto de Resolução para início dos cursos de Educação
de Jovens e Adultos são os mesmos previstos na Lei nº 9.394/96 em seu artigo 38. Possivelmente
estas idades mereçam ser revistas o que, é claro, não está no âmbito da competência deste
colegiado.
Cabe reiterar ainda que os cursos de Educação de Jovens e Adultos, ou mesmo os exames de que
trata o mencionado artigo 38 da LDB, não podem se constituir como alternativa imediata e facilitária
para crianças e adolescentes, que eventualmente demonstrem insucesso na sua vida escolar.
Considerações finais
Ao longo dessas discussões, e especialmente nos contatos com a Câmara Temática de Educação
de Jovens e Adultos do MEC, ficou bem claro que esta alteração na Resolução que regulamenta
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos não significa que
estaremos resolvendo totalmente o problema normativo relativo à EJA, ao contrário, é preciso
conclamar toda a sociedade brasileira a proceder uma ampla discussão sobre os destinos dessa
modalidade para, ao final, propor as necessárias alterações na Lei nº 9.394/96.
Cabe ressaltar, também, que as regras estabelecidas no anexo Projeto de Resolução alcançam
os cursos de Educação de Jovens e Adultos ofertados tanto na forma presencial como também
naqueles decorrentes de credenciamento na forma de Educação a Distância.
Por derradeiro, é de se recomendar que os sistemas de ensino que tenham estabelecido ou
ainda pretendem estabelecer limites de tempo de integralização e/ou de idade superiores ao
definido no anexo Projeto de Resolução, insistam nessas suas intenções.

II – Voto do Relator
Desta maneira, e reiterando que estamos tratando de cursos de Educação de Jovens e
Adultos, formatados para alunos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino
Fundamental ou Médio na idade própria, e não para jovens que tenham insucesso escolar,
estamos propondo os seguintes parâmetros em nível nacional, quanto ao tempo mínimo de
integralização e idade mínima para início do curso:
CURSO

TEMPO MÍNIMO
DE INTEGRALIZAÇÃO

IDADE MÍNIMA PARA
INÍCIO DO CURSO

Anos iniciais do EF

Livre

—

Anos finais do EF

24 meses

15 anos

Ensino Médio

18 meses

18 anos

Em conseqüência, propõe-se a aprovação do anexo Projeto de Resolução.
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Brasília(DF), 5 de abril de 2006.
Conselheiro Arthur Fonseca Filho – Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 5 de abril de 2006.
Conselheiro Cesar Callegari – Presidente
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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Parecer CNE/CEB Nº 36, de 6 de abril de 2006

INTERESSADO: Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo APEOESP

UF: SP

ASSUNTO: Reexame do Parecer CNE/CEB nº 3/2005 sobre a incidência de subvinculação de 60%
(sessenta por cento), como mínimo, para remuneração dos profissionais do magistério, sobre a parcela de
recursos correspondente ao saldo positivo líquido da conta FUNDEF apurado em balanço, transferido do
exercício encerrado para o exercício seguinte.
RELATOR: Cesar Callegari
PROCESSO Nº 23001.000028/2005-55
PARECER Nº:
CEB 36/2006

CÂMARA OU COMISSÃO:
Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
6/4/2006

I – Relatório
Na qualidade de relator do reexame do Parecer CNE/CEB nº 3/2005, manifestamo-nos
sobre as razões do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, referindo-se ao
Processo 23001.000028/2005-55, que fundamentam sua determinação no sentido de que fosse
restituído, para reexame, o referido Parecer, do qual também fomos relator.
Para melhor situarmo-nos sobre a matéria, transcrevemos de início:
1 – A questão da consulta formulada pela APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo à qual se refere o Parecer CNE/CEB nº 3/2005:
Para efeito da remuneração dos profissionais do Magistério, os 60% (sessenta por
cento) dos recursos do FUNDEF, como mínimo, vinculados à remuneração dos
profissionais do Magistério, incidem sobre a totalidade dos recursos desse Fundo,
no exercício, nessa totalidade, incluindo-se o saldo positivo apurado em balanço e
transferido do exercício anterior?
2 – O Voto do Relator do Processo nº 23001.000028/2005-55, relativo à consulta formulada
pela APEOSP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, aprovado
por unanimidade pela Câmara de Educação Básica, em sessão de 16 de março de 2005. Voto
esse embasado: em disposições da Lei nº 4.320, de 1964, (normas gerais de direito financeiro no
regramento de orçamentos e balanços, na administração pública); em disposições constitucionais
da criação do FUNDEF (ADCT, artigo 60, nova redação resultante da Emenda Constitucional nº
14/1996) e nas disposições legais da regulamentação do seu funcionamento (Lei nº 9.424, de 1996);
e, mais, em disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e em
diretrizes, objetivos e metas do Plano Nacional de Educação, da Lei nº 10.172, de 2001:
Com base nas disposições da legislação vigente, conforme exposto no Mérito, voto pela
manifestação no sentido de que os 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF,
como mínimo, subvinculados à remuneração dos profissionais do magistério, em
efetivo exercício de suas atividades no Ensino Fundamental público, incidem sobre
a totalidade dos recursos desse Fundo, no exercício, nessa totalidade incluindo-se
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o saldo positivo líquido da conta respectiva, apurado em balanço e transferido do
exercício anterior.
3 – As razões apresentadas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, relativamente
à restituição do Parecer CNE/CEB nº 3/2005, para reexame, em manifestação de 16 de janeiro
de 2006, anexado ao Processo:
Tendo recebido o Parecer CNE/CEB nº 3/2005, aprovado em 16 de março de 2005,
para homologação, e
CONSIDERANDO
(1) que não obstante possa ser o FUNDEF “fundo especial” (de abrangência
estadual), para os fins dos arts. 71 e 73 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
a distribuição de seus recursos financeiros é disciplinada em lei específica, não se
aplicando, portanto, a regra do art. 73;
(2) que a distribuição dos recursos do FUNDEF é feita na proporção do número de
alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de
ensino, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996, o que
suscita a questão acerca da regularidade dos eventuais saldos positivos apurados ao
final do exercício;
(3) que o referido Parecer trata da matéria adstrita ao direito financeiro,
extrapolando, destarte, as atribuições da Câmara de Educação Básica do CNE,
previstas no art. 4º, incisos I a VII, do Regimento Interno do Conselho Nacional
de Educação, aprovado pela Portaria nº 1.306, de 2 de setembro de 1999, invadindo
a competência estadual para legislar sobre direito financeiro, previsto no art. 24, I,
§ 1º, da Constituição Federal;
(4) que consulta em matéria de direito financeiro e execução orçamentária, de
abrangência estadual, é de competência dos Tribunais de Contas Estaduais, nos
termos dos arts. 74 e 75 da Constituição Federal; e
(5) que a Secretaria de Educação Básica - SEB, endossada pela Consultoria Jurídica
deste Ministério, manifestou-se contrariamente à homologação do Parecer;
DETERMINO
A restituição do Parecer CNE/CEB nº 3/2005 para reexame, com fundamento no
art. 18, § 3º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Educação, à luz das
razões acostadas aos autos.
Mérito
A determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação no sentido da
restituição, para reexame, do Parecer CNE/CEB nº 3/2005, tem sua fundamentação desdobrada
em 5 (cinco) razões, conforme transcrição acima. Sobre essas razões, repetindo-as, diremos do
nosso entendimento, em seguida a cada uma delas:
(1) que não obstante possa ser o FUNDEF “fundo especial” (de abrangência
estadual), para os fins dos arts. 71 e 73 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
a distribuição de seus recursos financeiros é disciplinada em lei específica, não se
aplicando, portanto, a regra do art. 73;
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O FUNDEF, no âmbito de cada Estado, tem duas configurações: uma geral, que abrange,
conjuntamente, o governo estadual e todos os governos municipais, na condição de provedores
dos recursos que constituem esse Fundo; a outra individualizada, referindo-se ao governo estadual
e aos governos municipais, esses e aquele quando mantenedores de Ensino Fundamental, na
condição de recebedores dos recursos distribuídos pelo FUNDEF e responsáveis pela aplicação
dos recursos que recebem. Portanto e em outras palavras, dois tempos, duas funções e duas
configurações: no primeiro tempo, na primeira função e na primeira configuração de FUNDEF
geral, arrecada e distribui recursos, simultaneamente, de/e entre governos estadual e municipais;
no segundo tempo, na segunda função e na segunda configuração de FUNDEF individualizado,
do governo estadual e dos governos municipais quando mantenedores de Ensino Fundamental,
recebe recursos distribuídos pelo FUNDEF geral, para aplicá-los na manutenção e desenvolvimento
do Ensino Fundamental público, dentro dos seus respectivos sistemas de ensino.
No Parecer CNE/CEB nº 3/2005, não tratamos do FUNDEF geral e sim, tratamos do
FUNDEF individualizado, conforme conceituados acima. Assim sendo, há um equívoco nessa
razão “1” apresentada pelo Senhor Ministro da Educação, no tocante ao saldo do FUNDEF
de que trata o Parecer CNE/CEB nº 3/2005, saldo esse que deve ser transferido do exercício
em que ocorre, para o seu subseqüente. Porque, nessa razão “1” e referindo-se ao FUNDEF,
a referência é sobre “a distribuição dos seus recursos financeiros”, disciplinada na Lei nº
9.424, de 1996. Atente-se que, na sua configuração geral de arrecadador e distribuidor de
recursos, no âmbito de cada Estado, de e entre governos estadual e municipais, o FUNDEF,
como regra, não apresenta saldo que possa vir a ser transferido de um exercício para o seguinte.
Já que, simultaneamente à arrecadação, é feita a distribuição do total arrecadado, nas condições
estabelecidas na Lei acima citada. Portanto, em relação a essa fase operacional do FUNDEF, não
cabe falar-se da aplicabilidade ou não aplicabilidade do artigo 73, da Lei nº 4.320, de 1964,
porque o saldo resultante é sempre zero, sem resto entre o arrecadado e o distribuído. E mesmo
que, só para argumentar, nessa fase operacional do FUNDEF, circunstancialmente se apresentasse
saldo, que de um exercício devesse passar para o exercício seguinte, tal saldo, em âmbito estadual,
seria sempre distribuído entre governos estadual e municipais, proporcionalmente às matrículas
em escolas de Ensino Fundamental por eles mantidas, conforme estabelecido na Lei nº 9.424,
de 1996. Por certo, não é nessa fase operacional do FUNDEF que, no âmbito de cada Estado da
Federação, ocorre a destinação mínima obrigatória de 60% dos seus recursos para remuneração
dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades no Ensino Fundamental, a
que se refere o Parecer CNE/CEB nº 3/2005. A disposição legal que contempla essa destinação
refere-se ao montante dos recursos que, no âmbito de cada Estado, o Estado e seus Municípios
recebem como resultado da distribuição que o FUNDEF processa. Portanto, o Parecer CNE/
CEB nº 3/2005 trata do FUNDEF em segundo tempo, quando já configurado em contas
individualizadas de cada ente federativo beneficiário da distribuição processada pelo respectivo
FUNDEF, quando ainda em sua configuração geral de arrecadador e distribuidor de recursos,
simultaneamente. A respeito, reportamo-nos ao que está posto em trechos do Relatório que
embasa o Voto do Relator no Parecer CNE/CEB nº 3/2005:
FUNDEF é a abreviatura usada para designar o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério. Trata-se de um fundo de natureza contábil, de âmbito estadual e
abrangendo todos os Estados brasileiros, mais o Distrito Federal e que, no âmbito de
cada Estado, compreende os governos em níveis estadual e municipal. Instituído em
modelagem única, o FUNDEF é singular, Estado a Estado e no Distrito Federal. Na
multiplicidade, nenhuma interação existe entre eles. A identidade que guardam
entre si é tão somente no tocante à denominação, às regras de funcionamento e à
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finalidade. É uma forma peculiar de concentrar e distribuir recursos financeiros
para o Ensino Fundamental público, observados normas e critérios básicos
estabelecidos em disposições transitórias da Constituição Federal (Emenda 14, de
12 de setembro de 1996). A Lei nº 9424, de 24 de dezembro de 1996, dispõe sobre o
FUNDEF e regulamenta o seu funcionamento. O objetivo que se busca alcançar,
com o FUNDEF, é tornar mais efetiva a cooperação entre diferentes níveis de
governo, no provimento dos recursos e nas responsabilidades assumidas, em relação
à universalização e à qualidade desse nível de ensino obrigatório.
...................................................................................................................
O FUNDEF é de âmbito estadual, mas nessa condição não é do governo do Estado
em que ele foi instituído e implantado. É um fundo do Estado e seus Municípios,
como expressão de comprometimentos, interesses e reciprocidades que pressupõem
ação conjunta para a consecução de objetivos comuns. Do governo de cada um deles,
separadamente, são as respectivas contas bancárias especiais, individualizadas,
vinculadas ao Fundo, por meio das quais lhes são disponibilizados, para sua
finalidade precípua, os recursos provenientes da repartição que o FUNDEF
processa. Cada uma dessas contas bancárias especiais dá origem, na contabilidade
do ente federativo (Estado ou Município) seu titular, a uma correspondente
conta FUNDEF com todas as características de fundo especial da administração
pública. E é a conta FUNDEF, assim particularizada, que se torna, na esfera do
governo estadual e de cada governo municipal desse Estado, o instrumento básico
da gestão dos recursos subvinculados via FUNDEF. Essa conta registra as entradas
desses recursos, as despesas com eles realizadas e os saldos resultantes, indicativos
da disponibilidade na conta bancária especial. Saldos esses que, enquanto não
utilizados para os pagamentos a que se destinam, podem e devem ser mantidos
aplicados (observadas as restrições legais pertinentes) no mercado financeiro; o
rendimento das aplicações constituindo-se recursos adicionais, sempre vinculados
à manutenção e ao desenvolvimento do Ensino Fundamental, subvinculados via
FUNDEF. Ao final do exercício, o saldo positivo dessa conta, na contabilidade do
respectivo ente federativo (Estado ou Município), passa para o exercício seguinte, a
crédito da mesma conta; e seu montante deve corresponder, no mínimo, ao das despesas
empenhadas a encargo do FUNDEF e ainda não pagas, sempre referentes ao Ensino
Fundamental, que passaram para o exercício seguinte a título de “restos a pagar”.
O eventual cancelamento de qualquer um desses empenhos gera receita a crédito
da mesma conta FUNDEF. Do montante do saldo positivo da conta FUNDEF, no
encerramento do exercício, o que exceder ao mínimo necessário para pagamento de
“restos a pagar”, corresponde a saldo positivo líquido, descompromissado, que passa,
do exercício que se encerra, para o seu subseqüente, na mesma conta FUNDEF,
como receita do exercício que se inicia.
..................................................................................................................
Sendo o FUNDEF um fundo especial, no contexto das finanças públicas, com
fundamento nas disposições legais pertinentes acima indicadas, o saldo positivo
líquido do FUNDEF, apurado em balanço e transferido do exercício anterior,
integra os recursos do FUNDEF do exercício seguinte, já que inexiste determinação
em contrário na lei que o instituiu (Lei nº 9424/96). E, nas circunstâncias em
que é apurado, no encerramento do balanço do exercício, via de regra já com o
orçamento do exercício subseqüente aprovado e na véspera do início de sua execução,
o mais provável é que o montante exato desse saldo positivo líquido só venha a
ser integrado aos recursos do orçamento do novo exercício, por meio de crédito
adicional, observadas, ainda, as regras da Lei nº 4320, de 1964:
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...................................................................................................................
A salientar, que a anualidade é condição expressa nas disposições do artigo 212 da
Constituição Federal, referindo-se à vinculação, para o ensino público, da receita
proveniente de impostos e que o FUNDEF foi criado como um desdobramento
dessas mesmas disposições; sujeitando-se, portanto, ao mesmo princípio, não
obstante inexistir referência expressa a esse, no que se refere ao FUNDEF, nem nas
disposições transitórias da Lei Maior (artigo 60) e nem na lei que regulamenta o
seu funcionamento (Lei nº 9424/96). Esse princípio e essas regras fundamentam o
entendimento de que o orçamento do FUNDEF (ainda que na forma do apostilamento
referido no § 2º, inciso I, do artigo 2º da Lei nº 4320/64) deve registrar, em cada
exercício, a previsão das receitas que lhe são próprias, conforme enumeradas acima
(itens 1 a 5). E, com base na receita totalizada nessa previsão orçamentária,
devem ser previstas e empenhadas as despesas, compondo as dotações orçamentárias
originais; a essas acrescentando-se, no decorrer do exercício, as dotações decorrentes
de créditos adicionais. Com o acompanhamento atento da execução orçamentária
e a preocupação da aplicação dos recursos do FUNDEF correspondendo o mais
próximo possível do total do exercício, o saldo positivo líquido, a ser transferido
para o exercício subseqüente, será sempre de menor expressão. A esse respeito e por
oportuno, ressalte-se que não serão objeto de limitação (contingenciamento), entre
outras e principalmente, as despesas que constituam obrigações constitucionais e
legais do ente (Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 9º, § 2º). É bem o caso
da aplicação dos recursos do FUNDEF, parte da vinculação maior para o ensino
público estabelecida nas disposições do artigo 212 da Carta Magna. Contudo, não
obstante essas nossas colocações, o mais provável é que sempre, no encerramento do
exercício e na elaboração do balanço das contas governamentais, apresentar-seá algum saldo positivo líquido no FUNDEF, a ser transferido para o exercício
seguinte. Tal situação nos remete ao âmago da questão em relato: “Para efeito
da remuneração dos profissionais do Magistério, os 60% (sessenta por cento) dos
recursos do FUNDEF, como mínimo, vinculados à remuneração dos profissionais
do Magistério, incidem sobre a totalidade dos recursos desse Fundo, no exercício,
nessa totalidade incluindo-se o saldo positivo apurado em balanço e transferido
do exercício anterior ?” A resposta a essa questão, no nosso entendimento, é: SIM,
INCIDEM, entendendo-se, o saldo positivo referido na questão indicada, como
sendo saldo positivo líquido, já deduzidos “restos a pagar” a encargo do FUNDEF.
Assim entendemos, porque esse saldo positivo líquido é recebido, pelo exercício para
o qual é ele transferido, totalmente descompromissado. Para integrar, via crédito
adicional, a receita do exercício que o recebe, na expressão de recursos do FUNDEF.
E dos recursos desse Fundo, pelo menos 60% (sessenta por cento) subvinculamse à remuneração dos profissionais do magistério, por força de mandamento
constitucional (ADCT, artigo 60, § 5º) e na forma das disposições da Lei nº
9424/96, artigo 7º. Com o respaldo, ainda, da Lei Complementar nº 101, de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu artigo 8º, parágrafo único: “Os recursos
legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para
atender ao objetivo da vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que
ocorrer o ingresso.
Da leitura dos trechos acima transcritos do Relatório do Parecer CNE/CEB nº 3/2005, temse claro que, na abordagem do tema contido na consulta do APEOESP, a nossa preocupação e o
nosso posicionamento, como antes já dito, referem-se ao saldo da conta FUNDEF individualizada,
em âmbito estadual, relativamente ao Estado e aos seus Municípios, quando mantenedores de
Ensino Fundamental. Saldo esse que, não aplicado no exercício, deve ser transferido para o
exercício seguinte, à mesma conta FUNDEF. Atente-se, ainda, que na administração pública,
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conforme a norma legal (Lei nº 4.320, de 1964, artigo 71), todo fundo especial deve ter
regramento estabelecido em lei própria:
Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas específicas que por lei se
vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção
de normas peculiares de aplicação.
Assim, como fundo especial que é, no âmbito de cada Estado, o FUNDEF não se faz exceção,
mas, sim, cumpre a regra: foi criado em disposições constitucionais (ADCT, artigo 60) e observa
normas próprias de funcionamento estabelecidas na Lei nº 9.424, de 1996.
O que se tem, relativamente ao FUNDEF é que, nem nas disposições constitucionais de
sua criação e nem nas disposições legais do seu funcionamento, está posta determinação em
contrário, quanto a ser transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo FUNDEF, o
saldo positivo apurado em balanço em conta desse Fundo. Portanto, referindo-se ao FUNDEF,
em sua configuração de conta individualizada, na contabilidade dos respectivos entes federativos,
não tem como se falar em não transferência desse saldo, conforme determina as disposições do
artigo 73 da Lei nº 4.320, de 1964:
Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo
do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a
crédito do mesmo fundo.
Para as disposições dessa Lei, no tocante a fundos especiais, a Constituição Federal remete,
implicitamente, o FUNDEF, ao citá-lo como tal, ou seja: um fundo especial de administração
pública.
Passemos a examinar a próxima razão elencada pelo Senhor Ministro.
(2) que a distribuição dos recursos do FUNDEF é feita na proporção do número de
alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de
ensino, nos termos do art. 2º § 1º, da Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996, o que
suscita a questão acerca da regularidade dos eventuais saldos positivos apurados ao
final do exercício;
Vale para essa razão “2”, o que dissemos em relação à razão “1”. A nosso ver e repetindo,
o entendimento exposto em “2” acima é correto, em se tratando dos recursos do FUNDEF,
situando-os nos processos simultâneos de arrecadação e distribuição desses recursos. Porém,
não é correto nos processos não simultâneos de recebimento e aplicação dos recursos pelos
beneficiários da distribuição que o FUNDEF processa; quando o mais provável é resultar saldo,
menor ou maior, caso a caso, em decorrência do descompasso fático entre previsto e realizado,
relativamente a receitas e despesas.
A razão seguinte, também foi apresentada pelo titular do MEC.
(3) que o referido Parecer trata da matéria adstrita ao direito financeiro,
extrapolando, destarte, as atribuições da Câmara de Educação Básica do CNE,
previstas no art. 4º, incisos I a VII, do Regimento Interno do Conselho Nacional
de Educação, aprovado pela Portaria nº 1.306, de 2 de setembro de 1999, invadindo
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a competência estadual para legislar sobre direito financeiro, previsto no art. 24, I,
§ 1º, da Constituição Federal;
O Parecer CNE/CEB nº 3/2005 trata de matéria relacionada ao financiamento do ensino
público e da parte, desse financiamento, a ser destinada, por determinação da Lei Maior, à
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no Ensino Fundamental. E
tratando do financiamento do ensino público, intra e extra FUNDEF, não tem como deixar
de, invocando-as, reportarmo-nos às normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, estabelecidas na Lei nº 4.320, de 1964. Porque é através desses instrumentos de
gestão, na sua formatação contábil e em seus demonstrativos analíticos específicos, que se tem
a prestação de contas da administração pública no geral; e, ao que se prende às atribuições do
Conselho Nacional de Educação, no que essa mesma prestação de contas faz-se particularizada
em relação aos recursos vinculados para manutenção e desenvolvimento do ensino. Recursos
esses que orientam a gestão, sustentam a implementação e sinalizam em relação à capacidade de
atendimento (traduzida em dispêndios financeiros necessários, correspondentes à remuneração
dos fatores de produção envolvidos no processo) quanto ao estabelecido como obrigação do
Poder Público, conforme dispõem os artigos 205 a 214, Seção I, Capítulo III, da Constituição
Federal, referindo-se à Educação.
Recursos esses de que também tratam: a LDB, em seus artigos 68 a 77, do Título VII (dos
Recursos Financeiros); a Lei nº 9.424, de 1996, no seu todo, referindo-se ao funcionamento
do FUNDEF; o Plano Nacional de Educação, da Lei nº 10.172, de 2001, em seu Capítulo
V (do Financiamento e Gestão). A esse quadro de leis específicas e correlatas em relação ao
ensino público, na composição de um todo que reflete complementaridades e interdependências,
correlacionam-se, também, as atribuições do Conselho Nacional de Educação. Portanto, a nosso
ver, é descabido o entendimento de que o Conselho Nacional de Educação extrapola suas
atribuições, ao valer-se de disposições expressas na Lei que estabelece normas gerais de direito
financeiro, também aplicáveis, em diversos aspectos e diferentes situações, ao financiamento do
ensino público, para plena compreensão de suas repercussões, no geral e em especificidades.
Do contrário, estar-se-ia restringindo, indevidamente, a nosso ver, atribuições deste Conselho,
conferidas pela Lei nº 4.024, de 1961, com as alterações da Lei nº 9.131, de 1995, e repetidas
em seu Regimento:
• subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação (cujas
diretrizes, objetivos e metas têm estreita relação de dependência com os recursos financeiros
vinculados para manutenção e desenvolvimento do ensino público);
• emitir parecer sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus conselheiros
ou quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação (entre os assuntos da área
educacional, como já visto, inclui-se o do financiamento; e, como já dito, de questão
relacionada ao financiamento do Ensino Fundamental, via FUNDEF, trata o Parecer CNE/
CEB nº 3/2005).
Ainda sobre o que consta da razão “3” acima, cabe manifestarmo-nos a respeito do
entendimento de que a Câmara de Educação Básica, do CNE, com o Parecer CNE/CEB nº
3/2005 estaria “invadindo a competência estadual para legislar sobre direito financeiro,
prevista no art. 24, I, § 1º, da Constituição Federal”. Discordamos desse entendimento,
porque no referido Parecer, para embasá-lo, valemo-nos tão somente de normas gerais de direito
financeiro da legislação federal, de competência concorrente da União, que prevalece sobre a dos
Estados e do Distrito Federal, conforme disposições do § 4º do artigo 24 da Lei Maior:
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
...................................................................................................................
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.
Prosseguindo, analisemos a outra questão trazida pelo Senhor Ministro.
(4) que consulta em matéria de direito financeiro e execução orçamentária, de
abrangência estadual, é de competência dos Tribunais de Contas Estaduais, nos
termos dos arts. 74 e 75 da Constituição Federal;
No nosso entendimento e consoante as disposições da Constituição Federal, em seu artigo
24, os Tribunais de Contas Estaduais atuam, no exercício de suas competências, observando
as normas gerais da legislação federal, prevalecentes em relação às dos respectivos Estados, em
matéria de direito financeiro e execução orçamentária, no que for pertinente ao financiamento
do ensino público de que nos ocupamos neste e no Parecer CNE/CEB nº 3/2005. No caso
presente, falamos da Constituição Federal, da Lei nº 4.320, de 1964 e da Lei nº 101, de 2002;
e das suas correlações com as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Lei nº 9.394, de
1996, com o FUNDEF, da Lei nº 9.424, de 1996 e com o Plano Nacional de Educação, da
Lei nº 10.172, de 2001. A nosso ver, a atuação dos Tribunais de Contas, no exercício de suas
competências, orientada pelas disposições dessa legislação, não elide a atuação do Conselho
Nacional de Educação, no exercício de suas atribuições, orientada sua atuação pelas disposições
dessa mesma legislação, em especial quando solicitado a manifestar-se sobre questões que dizem
respeito à educação no Brasil como um todo, independentemente das diferenças regionais e
locais.
Complementando a análise das razões apresentadas na manifestação do MEC:
(5) que a Secretaria de Educação Básica - SEB, endossada pela Consultoria Jurídica
deste Ministério, manifestou-se contrariamente à homologação do Parecer;
Ao contrário do que está dito na razão “5”, a Secretaria de Educação Básica do Ministério
da Educação manifestou-se, sim, favoravelmente à homologação do Parecer CNE/CEB nº
3/2005, nos termos transcritos de documento de 16 de maio de 2005, anexo ao processo nº
2.3001.000028/2005-55:
Inicialmente, é oportuno registrar que os recursos vinculados à educação na forma
do art. 212 da Constituição Federal, devem ser anualmente aplicados (pagos) na
sua integralidade, inclusive os recursos do FUNDEF, que são originários desses
recursos vinculados pelo referido dispositivo constitucional. Assim, a ocorrência ou
a transferência de saldos de um determinado exercício, para aplicação (pagamento)
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em outro, deve ser caracterizado como uma situação de irregularidade, passível de
penalidades administrativas e/ou judiciais pertinentes.
A ocorrência desses saldos, ainda que em situação de irregularidade, entretanto,
não afasta a obrigatoriedade da aplicação dos seus recursos na finalidade a que
originalmente se destina, com base no disposto no art. 8º, Parágrafo Único da
Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Assim, considerando que o Parecer nº
03/2005 do CNE reportou-se à aplicação desses saldos, de sorte a considerá-los no
cálculo dos 60% dos recursos do FUNDEF na remuneração do magistério, opinamos
pela sua homologação. (gn)
Quanto à Consultoria Jurídica do Ministério da Educação citada pelo Senhor Ministro nesta
5ª razão, é certo que manifestou entendimento contrário à homologação, pelo Ministério da
Educação, do Parecer CNE/CEB nº 3/2005:
A orientação apresentada na conclusão do Parecer CNE/CEB 3/2005 é razoável
e proporcional, pode até ser adotada por estados e municípios em face de situações
excepcionais e concretas de saldo positivo, sem, entretanto, reclamar por normatização
pelo Ministério da Educação, mediante a homologação do procedimento.
E fundamentou esse seu entendimento em duas questões:
A primeira diz respeito à competência. Embora a questão envolva a aplicação
de recursos da educação, o cerne do debate enfrentado no aludido parecer não é
educacional, posto que envolve exclusivamente aspectos de cunho financeiroorçamentário, o que transborda das atribuições do Conselho Nacional de Educação,
definidas na Lei nº 9.131, de 1995.
E mais, diante da obrigação de aplicar 25% em educação (CF-art. 212),
percentual onde se inclui (sic) os recursos do FUNDEF, a competência para dizer
sobre a observância dessa norma é das respectivas cortes de contas, máxime, nos
casos excepcionais em que se verifica saldo positivo. Nessas situações excepcionais
a correspondente corte de contas deve enfrentar e dirimir a questão, de forma a
evitar que a exceção ganhe contornos de regra, que, aliás, impõe a aplicação anual
do percentual de 25%.
A homologação do parecer conferiria à sua conclusão extensão e força de norma geral
a ser observada pelos estados e municípios, o que poderia ensejar uma invasão de
atribuições. Se a regra é a aplicação anual de 25% não pode, em tese, haver saldo
positivo.
Havendo saldo positivo, as cortes de contas devem equacionar o problema,
estabelecendo mecanismos para corrigir possíveis distorções e evitar as situações
excepcionais, de modo que o estado ou município possa retornar e manter-se no
leito da regra constitucional de aplicar 25% em educação.
Ao Ministério da Educação cabe velar pelo cumprimento dos preceitos legais
e constitucionais na sua área de atuação. A homologação do parecer, a despeito
das bem lançadas razões do parecerista, normatizaria no âmbito do MEC, com
contornos de regra geral, situações excepcionais de descumprimento do comando
inserto no art. 212 da Constituição Federal. Cabe ao MEC estabelecer política
exatamente para que o preceito seja integralmente atendido, ou seja, para que

MARCOS LEGAIS

estados e municípios apliquem anualmente 25% em educação. A ocorrência das
situações excepcionais de não aplicação integral e anual do percentual de 25% não
pode ter o aval do MEC.
Por outro giro verbal, o MEC não deve atrair a responsabilidade nem deve
conferir salvo conduto a estados e municípios pelo descumprimento de preceito
constitucional.
... a segunda questão diz respeito à aplicação anual de 25% em educação (art. 212
CF). A possibilidade da existência de saldo positivo no Fundo, a ser transferido para
o exercício seguinte na forma consignada no Parecer CNE/CEB nº 3/2005, não
é irreal, devido a própria dinâmica financeiro-orçamentária, que pode conduzir,
por exemplo, a uma situação concreta de aumento de receita já próximo ao final
do exercício, o que poderia resultar no aludido saldo positivo, cuja transferência
para o seguinte exercício encontra amparo no art. 8º, parágrafo único, da LC
101/2000.
A nosso ver, data vênia, a existência de saldo positivo nas condições semelhantes
a acima ilustrada, excetuando-se, obviamente, os casos de omissão, não destoa
do espírito da norma constitucional inserta no art. 212, desde que não ocorra
desvinculação ou aplicação em finalidade diversa, ou seja, que o saldo positivo
seja aplicado integralmente nas finalidades do FUNDEF. Ocorre, entretanto,
salvo abalizadas opiniões em contrário, que essas situações devem ser tratadas
concretamente, caso a caso, pelos estados e municípios e respectivas cortes de contas,
pois é deles a responsabilidade pelo cumprimento do art 212 da CF.
Assim, em síntese, o nosso entendimento é de que não deve haver saldo positivo,
se houver, como acima consignamos ser possível, resta caracterizada situação
excepcional que deve ser enfrentada diretamente pelos estados e municípios.
No tocante à primeira questão, que diz respeito à competência do Conselho Nacional de
Educação, já nos posicionamos ao manifestarmo-nos em relação à razão “4”, do Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Educação:
No nosso entendimento e consoante as disposições da Constituição Federal, em
seu artigo 24, os Tribunais de Contas Estaduais atuam, no exercício de suas
competências, observando as normas gerais da legislação federal, prevalecentes
em relação às dos respectivos Estados, em matéria de direito financeiro e execução
orçamentária, no que for pertinente ao financiamento do ensino público de que
nos ocupamos neste e no Parecer CNE/CEB nº 3/2005. No caso presente, falamos
da Constituição Federal, da Lei nº 4.320, de 1964 e da Lei nº 101, de 2002; e
das suas correlações com as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Lei nº
9.394, de 1996, com o FUNDEF, da Lei nº 9.424, de 1996 e com o Plano Nacional
de Educação, da Lei nº 10.172, de 2001. A nosso ver, a atuação dos Tribunais
de Contas, no exercício de suas competências, orientada pelas disposições dessa
legislação, não elide a atuação do Conselho Nacional de Educação, no exercício de
suas atribuições, orientada sua atuação pelas disposições dessa mesma legislação,
em especial quando solicitado a manifestar-se sobre questões que dizem respeito à
educação no Brasil como um todo, independentemente das diferenças regionais e
locais.
O que então dissemos aplica-se, por inteiro, em resposta à objeção contida no primeiro
questionamento da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação. No entanto, nos dois
últimos parágrafos da questão primeira, é também abordada a questão da aplicação mínima
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obrigatória de 25% dos recursos provenientes de impostos, da vinculação constitucional (artigo
212), referindo-se a Estados e Municípios. Abordagem essa que se estende à segunda questão
levantada pela mesma Consultoria Jurídica, correlacionando-a aos recursos do FUNDEF, e sobre
a qual, em seguida, diremos do nosso entendimento.
Dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, provenientes da vinculação de
receita de impostos estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal, só parte deles é destinada
à constituição formal de um fundo (o FUNDEF), conforme disposições da mesma Constituição,
em disposições transitórias (ADCT, artigo 60). E é dessa parte dos recursos subvinculados para o
Ensino Fundamental público, via FUNDEF, que trata o Parecer CNE/CEB nº 3/2005. Sendo
certo que, para efeito do cumprimento da destinação mínima obrigatória a que se refere o artigo
212, caput, da Constituição Federal, somente o quanto é destinado ao FUNDEF por Estados
e Municípios, no âmbito de cada Estado e com captação na origem, é computado para efeito
do cálculo dos 25% dessa destinação. No entanto, na distribuição dos recursos do FUNDEF,
recebem mais recursos desse Fundo, em relação ao quanto entregam a ele os seus beneficiários,
Estados e Municípios, cuja participação no total das matrículas no Ensino Fundamental é maior,
comparada à sua participação no total dos recursos entregues ao FUNDEF. E vice-versa. Assim,
caso a caso, resulta “ganho” ou “perda”, maior ou menor, dependendo desses diferenciais
comparando participações, conforme essa formulação. Relativamente ao cálculo daqueles 25% da
receita proveniente de impostos, com o cômputo dos recursos entregues ao FUNDEF, captados
na origem, nem a “perda” e nem o “ganho”, conforme descritos acima, o modificam. Em outras
palavras: quem tem “ganho”, mesmo que desse “ganho” nada dele aplique, não deixa de cumprir
a obrigação em relação à destinação mínima obrigatória de 25% para o ensino; desde que esse
percentual tenha sido atingido com o destinado via FUNDEF (15% captados na origem) e
extra FUNDEF (10% da receita dos impostos que compõem o FUNDEF e 25% da receita de
impostos que não entram na composição do FUNDEF). E se do total recebido do FUNDEF,
nele incluída a parcela do “ganho” e a ele somando-se o produto de aplicações financeiras de
saldos desse Fundo, sejam destinados 60% para remuneração dos profissionais do magistério,
os restantes 40%, no todo ou em parte, podem vir a ser saldo não aplicado, em circunstâncias
e condições várias e motivos diversos, e que deve ser transferido para o exercício subseqüente,
com amparo na Lei nº 4.320, de 1964 (artigo 73) e na Lei Complementar nº 101, de 2000
(parágrafo único do artigo 8º).
Respondendo, na forma do Parecer CNE/CEB nº 3/2005, a questão suscitada pelo
APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a Câmara
de Educação Básica o fez entendendo enquadrar-se a consulta em suas atribuições legais e
regimentais, conforme justificado no presente Relatório. E o fez com o propósito maior de, por
meio do Parecer CNE/CEB nº 3/2005, contribuir para que normas de abrangência nacional,
venham a orientar no sentido de que saldo de fundo especial na administração pública vinculado
ao ensino, descompromissado no exercício em que ocorre e que é transferido para o exercício
subseqüente, de imediato à sua transferência ao exercício que o recebe, chegue já compromissado,
em parte, com a valorização dos profissionais do magistério.
Por derradeiro, vale lembrar que a aplicação do saldo positivo no ano seguinte não dispensa
o gestor de responder às razões regulares ou irregulares que deram ocasião ao feito. O que é
preciso é que o eventual saldo seja corretamente aplicado, e que os professores não venham a ser
prejudicados em sua remuneração.
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II - Voto do Relator
Com o exposto, reiterando os argumentos do Parecer CNE/CEB nº 3/2005 e acrescentando
mais elementos, colhidos durante o reexame da matéria na Câmara de Educação Básica, apresentase o voto favorável à solicitação de ratificação do mesmo Parecer CNE/CEB nº 3/2005 e
seu reencaminhamento, a ele apensado o presente Parecer, à homologação do Ministério da
Educação, nos termos do artigo 18, parágrafos 2º e 3º do regimento do Conselho Nacional de
Educação.
Brasília(DF), 6 de abril de 2006.
Conselheira Maria Beatriz Luce – Relatora ad hoc

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 6 de abril de 2006.
Conselheiro Kuno Paulo Rhoden – Presidente em exercício
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Vice-Presidente
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_ Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária
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Câmara de Educação Básica

APROVADO EM:
7/7/2006

PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – Relatório
Em 2 de março de 2005, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação
aprovou o Parecer CNE/CEB nº 2/2005, com a seguinte conclusão:
LO ProJovem- Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação
Comunitária, apresentado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e objeto da Medida
Provisória nº 238/2005, tem plenas condições de ser aprovado como programa experimental,
nos termos do Artigo 81 da LDB, executável em regime de colaboração, pelas Secretarias
Municipais de Educação, a quem caberá providenciar a certificação dos seus alunos, através
de seus estabelecimentos de ensino, em estreita articulação com os Conselhos Municipais ou
Estaduais de Educação, ou do Distrito Federal, conforme for o caso, nos termos do Artigo 208
da Constituição Federal e dos Artigos 8º e 9º da LDB – Lei nº 9.394/96.
De acordo com o documento encaminhado pelo Senhor Ministro-Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Luiz Soares Dulci, a experiência com a implantação dos cursos
do ProJovem nas capitais de todos os estados da Federação e no Distrito Federal, evidenciou a
necessidade de uma formulação mais clara, sob forma normativa, das diretrizes e procedimentos
técnico-pedagógicos para a implementação do ProJovem, contidos no Parecer CNE/CEB
nº 2/2005, com a finalidade de garantir a unidade e a eficácia do Programa, respeitadas as
competências próprias das escolas e dos órgãos normativos e executivos dos sistemas de ensino
envolvidos.
A minuta apresentada, Diretrizes e procedimentos técnico-pedagógicos para a implementação
do ProJovem, em anexo, tem a seguinte estrutura básica:
• Da Instituição
- Do ProJovem – Programa Nacional de Inclusão de Jovens;
- Da administração do ProJovem;
- Da missão e das metas do ProJovem;
- Dos princípios e objetivos do programa.
• Da organização
- Da organização administrativa;
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- Dos fóruns do ProJovem.
• Da Comunidade Educacional
- Do Corpo Docente;
- Dos coordenadores;
- Do Corpo Discente.
• Da Organização do processo educacional
- Do curso;
- Da organização curricular do curso;
- Da organização técnico-pedagógico.
• Do Regime Educacional
- Da matrícula;
- Do aproveitamento de estudos e experiências;
- Da avaliação, recuperação e promoção;
- Do Exame Nacional Externo.
• Das Disposições Gerais
A análise dos termos permite verificar que o documento apresentado pela Coordenação
Nacional do ProJovem, encaminhado pelo Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência
da República, Luiz Soares Dulci, está de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 2/2005,
complementando-o, e com os princípios pedagógicos nacionais. Visa a garantir a necessária
unidade nacional a um programa desenvolvido no âmbito da Secretaria Nacional de Juventude,
em regime de colaboração com Municípios e Distrito Federal, de forma articulada com os
Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, e já aprovado por esta Câmara de Educação Básica como projeto experimental, nos
termos do artigo 81 da LDB – Lei nº 9.394/96.
Considerando o caráter experimental do Programa e a urgência da necessidade de expedição
de documentos escolares dos alunos, os órgãos normativos dos sistemas de ensino e as escolas
envolvidas neste Programa poderão reconhecer estas diretrizes como normas institucionais para
os fins de certificação de estudos, no âmbito do mencionado projeto nacional.

II – Voto do Relator
Nos termos deste parecer, ficam aprovadas as normas definidoras de Diretrizes e Procedimentos
Técnico-Pedagógicos para a Implementação do ProJovem- Programa Nacional de Inclusão de
Jovens e o Projeto de Resolução, anexos.

Brasília(DF), 7 de julho de 2006.
Conselheiro Adeum Hilário Sauer – Relator

MARCOS LEGAIS

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator.
Sala das Sessões, em 7 de julho de 2006.
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Presidente
Conselheira Maria Beatriz Luce – Vice-Presidente
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PARECER CNE/CEB 15/1998 - HOMOLOGADO
I – Relatório
Histórico
Em 24/11/2005, foi protocolado no Conselho Nacional de Educação o Oficio nº 9647/
GAB/SEB/MEC, de 15 de novembro de 2005, pelo qual o Secretário de Educação Básica do
Ministério da Educação encaminhou, para apreciação, documento anexado sobre as “Diretrizes
Curriculares das disciplinas de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio”, elaborado pela Secretaria
com a participação de representantes de várias entidades.
O documento juntado contém uma série de considerações favoráveis à inclusão obrigatória
de disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio. Nesse documento, em sua
“Parte I – Do contexto legal”, entre outras considerações, é lembrado o artigo 36, § 1o, inciso
III, da Lei nº 9.394/96 – LDB:
“§ 1o. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizadas de tal forma
que ao final do Ensino Médio o educando demonstre:
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da
cidadania.”
Em contraposição, é lembrado o artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, fundamentada
no Parecer CNE/CEB nº 15/98:
“§ 2º. As propostas pedagógicas das escolas deverão assegurar tratamento interdisciplinar e
contextualizado para:
b) Conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania.”
É referido, ainda, o Parecer CNE/CEB nº 22/2003, no qual, ao tratar de “questionamento
sobre currículos da Educação Básica, das escolas públicas e particulares”, e recorrendo à LDB e
à Resolução CNE/CEB nº 3/98, este Colegiado ponderou que “não há, dentro da legislação
pertinente, obrigatoriedade de oferecer Filosofia e Sociologia como disciplinas.”
Entretanto, com apoio no disposto na LDB, os proponentes desenvolvem argumentação que
conclui que Filosofia e Sociologia devem passar a ser entendidas como disciplinas obrigatórias.
A “Parte II - Do contexto pedagógico”, do documento anexado, está dividida em três
títulos:
“1 – Filosofia’
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‘2 – Sociologia’
‘3 - Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio”.
Nos dois primeiros, entre várias considerações, são apresentadas razões que justificam a
inclusão de cada uma como disciplina obrigatória no currículo do Ensino Médio, contrapondose, em especial, às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer CNE/CEB
nº 15/98 e Resolução CNE/CEB nº 3/98).
No terceiro título, também entre outras considerações, são confrontadas as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM com os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM, salientando que estes, diferentemente das primeiras,
apresentam opção por estruturação disciplinar, “apenas fazendo certa concessão à imposição que
as DCNEM determinaram de se buscar a interdisciplinaridade”.
Indagam, ainda, quanto ao tratamento preconizado pelas DCNEM: “como garantir que os
‘conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania’ sejam tratados
efetivamente pelas demais disciplinas escolares, ou seja, como dizem as DCNEM, com ‘tratamento
interdisciplinar e contextualizado”?
Ao final da argumentação, acabam por propor que seja alterada a Resolução CNE/CEB nº
3/98, no seu artigo 10º, § 2º, com a supressão da alínea b e inclusão do § 3º com a seguinte
redação:
“As propostas pedagógicas das escolas deverão assegurar tratamento de componente disciplinar
obrigatório à Filosofia e à Sociologia”.
Antes de passar à análise da proposta, registra-se que, em 1º de fevereiro de 2006, a Câmara
de Educação Básica promoveu reunião, para a qual foram convidadas mais de 30 entidades e
pessoas, para discussão do tema “Alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio/inclusão de componentes curriculares obrigatórios de Filosofia e Sociologia”, com base
na proposta da Secretaria de Educação Básica do MEC.
Participaram dessa audiência 20 pessoas, entre sociólogos, professores de Filosofia e de
Sociologia, representantes de entidades, estudantes e outros profissionais. Foram apresentados e
discutidos os vários aspectos concernentes à reivindicação da inclusão obrigatória de disciplinas
de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio, mediante alteração na Resolução CNE/
CEB nº 3/98.
A mesma preocupação com o ensino da Filosofia e da Sociologia está presente em outras
instâncias, inclusive no Legislativo, em que se registram iniciativas parlamentares visando a sua
inclusão no currículo do Ensino Médio: Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n° 1.641, de
2003, e Projeto de Lei do Senado n° 4, de 2004.
Análise do Mérito
Preliminarmente, reitera-se a importância e o valor da Filosofia e da Sociologia para um
processo educacional consistente e de qualidade na formação humanística de jovens que se deseja
sejam cidadãos éticos, críticos, sujeitos e protagonistas. Essa relevância é reconhecida não só pela
argumentação dos proponentes, como por pesquisadores e educadores em geral, inclusive não
filósofos ou não sociólogos.
O legislador, por seu lado, reconheceu essa importância ao destacar nominalmente os
conhecimentos de Filosofia e de Sociologia, dando-lhes valor essencial e não acidental, com
caráter de finalidade do processo educacional do Ensino Médio. (artigo 36, § 1o, inciso III, da
Lei nº 9.394/96).
Não é demais destacar que, na ótica da LDB, os conhecimentos de Filosofia e Sociologia são
justificados como “necessários ao exercício da cidadania” (artigo 36, § 1o, inciso III, da Lei nº
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9.394/96). Com os demais componentes da Educação Básica, devem contribuir para uma das
finalidades do Ensino Médio, que é a de “aprimoramento como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (art. 35,
inciso II, da LDB). E devem, ainda, mais especialmente, seguir a diretriz de “difusão de valores
fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum
e à ordem democrática” (art. 27, inciso I, da LDB).
Outro ponto a considerar é a realidade, expressa na adoção crescente do ensino de Filosofia
e de Sociologia pela maioria das redes de escolas públicas estaduais. Segundo informação do
MEC, em 17 estados da Federação, a Filosofia e a Sociologia foram incluídas no currículo,
sendo optativas em 2 deles. Muitas escolas particulares, em todo o país, por seu lado, também,
decidiram livremente a sua inclusão.
Essa inclusão crescente não foi determinada por lei federal ou por norma nacional, mas, sim,
pelos próprios sistemas estaduais de ensino para suas redes públicas escolares, seja por iniciativa
própria, seja por força de legislação estadual, em todos os casos como resultado de uma persistente
mobilização de amplos setores ligados à educação, que defendem a Sociologia e a Filosofia no
contexto dos esforços de qualificação do Ensino Médio no Brasil.
Esses avanços, ocorridos na maioria dos Estados, acabaram por criar uma situação desigual
no acesso aos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia. Nos Estados que ainda não incluíram
o ensino da Filosofia e da Sociologia no currículo do Ensino Médio, há toda uma população
jovem posta à margem do acesso aos seus conhecimentos. Essa desigualdade ocorre, igualmente,
na rede particular de ensino, na qual, malgrado a iniciativa de inclusão por uma parte das escolas,
muitas outras não o fizeram.
Essa reflexão impõe a manifestação deste Conselho, propiciadora de uma equalização,
visando à igualdade de direitos de acesso a esses conhecimentos no Ensino Médio do país. Uma
análise cuidadosa da legislação e das normas pertinentes à matéria permite reunir os argumentos
favoráveis à presença da Filosofia e da Sociologia no currículo do Ensino Médio, inclusive na
forma de disciplinas, nesse caso sempre e quando os sistemas de ensino estruturarem os currículos
com o formato disciplinar.
Já em maio de 1997, poucos meses após a promulgação da LDB, esta Câmara de Educação
Básica cuidava indiretamente da questão, pelo Parecer CNE/CEB nº 5/97, que tratou de
“Proposta de Regulamentação da Lei 9.394/96”. No item 3.1, referente às Disposições Gerais
sobre a Educação Básica, indicava que:
“A lei trata de uma base comum nacional na composição dos currículos do ensino fundamental
e do ensino médio. Caberá à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação
“deliberar sobre diretrizes curriculares”, a partir de propostas oferecidas pelo Ministério da
Educação e do Desporto, nelas definidas, é claro, essa base comum nacional, por sua vez, a ser
complementada com uma parte diversificada, capaz de atender as condições culturais, sociais e
econômicas de natureza regional.
Essa diversificação haverá de ser feita pelos órgãos normativos dos sistemas e, principalmente,
pelas próprias instituições de ensino, à luz do interesse da demanda em cada uma (art. 26).
Além desse complemento curricular (parte diversificada), o legislador impôs (art. 27), tanto nas
finalidades como sob a forma de diretrizes, objetivos que não se enquadram como componentes
curriculares propriamente ditos, visto que abrangem a base comum nacional e a diversificação,
ou seja, não de natureza ético/social. Dizem respeito a valores fundamentais ao interesse social,
direitos e deveres dos cidadãos, envolvendo respeito ao bem comum e à ordem democrática,
como fundamentos da sociedade. Abrangem formação de atitudes, preparação para o trabalho,
para a cidadania e para a ética nas relações humanas.
Sobre o assunto, estudos estão em andamento neste Colegiado visando à definição da base
comum nacional e da especificação dos conteúdos definidos em lei, genericamente, como “o estudo
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da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade
social e política, especialmente do Brasil”. Além do ensino da arte como “componente curricular
obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos”. A tais componentes curriculares, somam-se a “educação física, ajustando-se
às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” e o
ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade
escolar, dentro das possibilidades da instituição.” (gg. nn.)
Note-se que a diversidade de termos correlatos utilizados pela LDB (componente, conteúdo,
conhecimento, disciplina, estudo, matéria, ensino) foi unificada, nesse Parecer, que adotou o
termo “componente curricular”. Com efeito, na Seção I – Das Disposições Gerais, e na Seção IV
– Do Ensino Médio, que aqui interessa mais de perto, verificamos equivalente ocorrência desses
termos, com sentido correlato. O termo “componente curricular”, com este sentido abrangente,
aliás, é utilizado na própria LDB, como, por exemplo, no seu art. 24, inciso IV:
“IV – poderão organizar-se classes ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis
equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros
componentes curriculares;” (g.n.)
De todo modo, cabe assinalar que o Parecer CNE/CEB nº 5/97, no item 3.4, referente ao
Ensino Médio, já profetizava que:
“Muito provavelmente, se pode antecipar a dúvida que será levantada nos sistemas de ensino
e nas instituições que os integram, quanto à forma a ser adotada, visando ao domínio dos
conhecimentos de Filosofia e Sociologia”.
Verifica-se, preliminarmente, que não há relação direta entre obrigatoriedade e formato ou
modalidade do componente curricular (seja chamado de componente, conteúdo, conhecimento,
disciplina, estudo, matéria ou ensino). Assim, o art. 26 da LDB, ao tratar dos currículos do
Ensino Fundamental e Médio, em seus parágrafos, não determina que forma de organização os
respectivos estudo, conhecimento ou ensino deverão ter, ao comporem a base nacional comum
e a parte diversificada. Todos os componentes referidos são obrigatórios, mas, sem determinação
de forma ou modalidade. Mais diretamente é colocada essa dissociação no art. 26-A, § 2º,
relativo ao ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, o qual é obrigatório, porém, seus
conteúdos “serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras”.
O Parecer CNE/CEB nº 16/2001, referente à “consulta quanto à obrigatoriedade da
Educação Física como componente curricular da Educação Básica e sobre a grade curricular do
curso de Educação Física da rede pública de ensino”, tratou dessa questão:
“Portanto, o exame da LDB e do Parecer CNE/CEB nº 5/97, que a esclarece, não permite
concluir que os componentes curriculares devam configurar disciplinas de mesmo nome. Antes
disso, deverão fazer parte da Proposta Pedagógica da Escola, que detalhará a modalidade na qual
serão abordados ao longo do trabalho pedagógico.
Para investigar mais profundamente a vinculação obrigatória ou não entre um componente
curricular obrigatório e uma disciplina escolar específica, caberia uma analogia entre a Educação
Física e a Educação Ambiental. A Lei 9.795/99 estabelece a Educação Ambiental como componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em
todos os níveis e modalidades do processo educativo. Não resta dúvida que se trate de componente
curricular obrigatório na escola básica inclusive. No entanto, em seu artigo 10, afirma:
‘Art 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada,
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.
§ 1o. A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo
de ensino.’
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Note-se, pois, que a mesma lei que determina a inclusão de um componente curricular
recomenda que ele não constitua disciplina específica. A legislação em vigor tem outras evidências
da desvinculação direta e automática entre componentes curriculares e disciplinas específicas.’
(...)
Conclui-se, portanto, que não existe vinculação direta entre componente curricular, mesmo
obrigatório e disciplina específica no currículo de ensino.”
(...)
Examinemos a situação do Ensino Médio. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (Res. CNE/CEB nº 3/98) dispõem da mesma forma em relação à constituição de
Proposta Pedagógica da Escola contemplando três áreas de conhecimento, que não correspondem
biunivocamente a disciplinas:
“Art. 10 A base nacional comum dos currículos do Ensino Médio será organizada em áreas
de conhecimento, a saber:
I - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, (...)
II - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, (...)
III - Ciências Humanas e suas Tecnologias, (...)
§ 1º A base nacional comum dos currículos do Ensino Médio deverá contemplar as três
áreas do conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a interdisciplinaridade e a
contextualização.
§ 2º As propostas pedagógicas das escolas deverão assegurar tratamento interdisciplinar e
contextualizado para:
a) Educação Física e Arte, como componentes curriculares obrigatórios;
b) Conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania.”
Deve-se notar, novamente, que nenhuma das áreas de conhecimento configura disciplina
escolar tradicional.”(gg.nn.)
O Parecer CNE/CEB nº 22/2003, que tratou de “questionamento sobre currículos da
Educação Básica das escolas públicas e particulares”, além de explicitar que “não há, dentro
da legislação pertinente, obrigatoriedade de oferecer Filosofia e Sociologia como disciplinas”,
também, acrescentou que o artigo 12 da Lei nº 9.394/96 dispõe que:
“Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de:
I – elaborar sua proposta pedagógica”; que confere aos estabelecimentos de ensino a
competência de construírem os seus projetos pedagógicos atendendo a toda a legislação existente
e dando-lhes o tratamento curricular que julgarem compatível com a sua proposta de trabalho,
como por exemplo, considerar alguns assuntos como temas transversais.
Ademais, a atual LDB não contempla mais a existência de currículos mínimos com disciplinas
estanques, como muito bem explicitam os pareceres e resoluções desta Câmara de Educação
Básica, que definiram Diretrizes Curriculares Nacionais para os vários níveis e modalidades da
Educação Básica.” (gg.nn.)
A Filosofia e a Sociologia são explicitamente mencionadas, apenas, no art. 36, § 1º, inciso III,
da LDB, o qual determina que o currículo do Ensino Médio observará o disposto na Seção I do
Capítulo II (onde está o art. 26) e as seguintes diretrizes:
“Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que
ao final do Ensino Médio o educando demonstre:
I – (...);
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II – (...);
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da
cidadania.”
Quanto aos lembrados Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM,
deve-se esclarecer, primeiramente, que são subsídios valiosos, porém não são normas, nem são
de aplicação obrigatória, como o são as DCNEM. No que se refere à questão em tela, se os
PCNEM contemplam a Filosofia e a Sociologia, não deixam de ressaltar que:
“É importante compreender que a Base Nacional Comum não pode constituir uma camisade-força que tolha a capacidade dos sistemas, dos estabelecimentos de ensino e do educando de
usufruírem da flexibilidade que a lei não só permite, como estimula. Essa flexibilidade deve ser
assegurada, tanto na organização dos conteúdos mencionados em lei, quanto na metodologia a
ser desenvolvida no processo de ensino-aprendizagem e na avaliação.’ (gg.nn.)
(...)
‘O fato de estes Parâmetros Curriculares terem sido organizados em cada uma das áreas
por disciplinas potenciais não significa que estas são obrigatórias ou mesmo recomendadas.
O que é obrigatório pela LDB ou pela Resolução nº 03/98 são os conhecimentos que estas
disciplinas recortam e as competências e habilidades a eles referidos e mencionados nos citados
documentos.” (gg.nn.)
A Secretaria de Educação Básica do MEC promoveu, em 2004, a elaboração do documento
“Orientações Curriculares do Ensino Médio”, destinado a subsidiar as discussões de seminários
regionais, realizados com o fito de consolidar a organização curricular do Ensino Médio (in site
do MEC: www.mec.gov.br). No título referente à Filosofia, ao tratar das relações entre a LDB,
as DCNEM e os PCNEM, encontra-se a consideração de que:
“Ao contrário da legislação, não só os PCN dão tratamento disciplinar à Filosofia como, de
modo singular, defendem sua obrigatoriedade. É evidente que, não podendo tornar obrigatório o
que a LDB apenas faculta, os PCN tomam a defesa da área e recomendam a presença obrigatória
de um profissional de Filosofia no Ensino Médio” (g.n.)
Em resumo, há uma diretriz de que ao final do Ensino Médio, o educando demonstre, entre
outros, o domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da
cidadania.
Quanto ao formato de disciplina, não há sua obrigatoriedade para nenhum componente
curricular, seja da base nacional comum, seja da parte diversificada. As escolas têm autonomia
quanto à sua concepção pedagógica e à formulação de sua correspondente proposta curricular,
“sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”, dando-lhe o formato
que julgarem compatível com a sua proposta de trabalho.
O fato é que poucas escolas adotam concepções mais flexíveis e inovadoras, que a LDB
permite e as DCNEM incentivam, com a autonomia que dão às instituições educacionais e aos
sistemas de ensino, concepções essas que conduzam à construção de currículos de arquitetura
diversa da estruturada habitualmente por disciplinas (por exemplo, por unidades de estudos,
atividades e projetos interdisciplinares).
A maioria das escolas mantém a concepção curricular mais comum, estruturada em disciplinas,
entendidas estas, na prática, como recortes de áreas de conhecimento, sistematizados e distribuídos
em aulas ao longo de um ou mais períodos escolares, com cargas horárias estabelecidas em
calendário, sob a responsabilidade de docentes específicos e devidamente habilitados para cada
uma delas.
Para essas escolas, as dúvidas quanto à capacidade de efetivação do prescrito na LDB e nas
DCNEM são maiores, pois, se os professores estão comprometidos com o desenvolvimento do
programa de suas disciplinas, dificilmente terão condições de dar tratamento interdisciplinar e
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contextualizado aos necessários conhecimentos de Filosofia e Sociologia, ou mesmo outros, tão
requeridos para o exercício da cidadania e para atender ao dever de “vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social”, além das legalmente obrigatórias História e Cultura Afro-Brasileira e
Educação Ambiental, esta assim definida pela Lei nº 9.795/99.
Essas dúvidas não desmerecem os professores, pois decorrem, muito, de outros fatores, que
vão, desde o tipo de formação nas licenciaturas, até o generalizado regime “horista” de trabalho,
passando pelo processo de gestão da escola, por sua proposta pedagógica e, sobretudo, por seu
zelo em executá-la tal como concebida.
Voltando à questão objeto deste Parecer, constata-se e reafirma-se que é obrigatório atender
à diretriz de que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação sejam organizados de
tal forma que, ao final do Ensino Médio, o educando demonstre, entre outros, o domínio dos
conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania.
Coloca-se, então, a questão: como garantir a eficácia dessa diretriz, se não forem efetivados
processos pertinentes de ensino e aprendizagem que propiciem esses conhecimentos?
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM deram interpretação
que adiantou, em parte, sua solução, pois considerou, na composição e no tratamento a ser dado
ao currículo do Ensino Médio, a Filosofia e a Sociologia como equiparadas à Educação Física e à
Arte, estas, sim, contempladas pelo art. 26 da LDB como componentes curriculares dessa etapa
da Educação Básica.
A propósito dos componentes Educação Física e Arte, contemplados pelo art. 26, sem ressalva
(como a do art. 26-A, § 2º, o faz para História e Cultura Afro-Brasileira), não podem deixar de
ter o mesmo tratamento que os demais componentes indicados no mesmo artigo.
Assim, no caso de estruturação curricular por disciplinas, Educação Física e Arte devem
ser incluídas e tratadas como tais. História e Cultura Afro-Brasileira (art. 26-A da LDB) e
Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99) serão sempre tratadas de forma transversal, permeando,
pertinentemente, os demais componentes, pois, assim, explicitamente, determinam as respectivas
disposições legais.
No caso de organização curricular baseada, por exemplo, em unidades de estudos, atividades e
projetos interdisciplinares e contextualizados, e não por disciplinas segmentadas, é desnecessário
dar-lhes um caráter de exceção, como é feito no art. 10, § 2º, da Resolução CNE/CEB nº 3/98,
pois, aí, o tratamento “interdisciplinar e contextualizado” é a regra para todos os componentes.
Pode-se, nessa oportunidade, avançar mais, indicando-se, como diretriz, a obrigação das
escolas garantirem a completude e a coerência de seus projetos pedagógicos, dando o mesmo
valor e tratamento aos componentes do currículo que são obrigatórios, seja esse tratamento
por disciplinas, seja por formas flexíveis, como por unidades de estudos, atividades ou projetos
interdisciplinares e contextualizados, por desenvolvimento transversal de temas ou outras formas
diversas de organização, como a LDB possibilita e as Diretrizes Curriculares Nacionais orientam
normativamente.
É cabível e oportuno, ainda, reforçar, como diretriz, que a proposta pedagógica de toda e
qualquer escola do país deve assegurar, efetivamente, que, ao final do Ensino Médio, o educando
demonstre, entre outros, o domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários
ao exercício da cidadania.
Se a escola tem autonomia para desenvolver na própria concepção pedagógica, o que, aliás, é
garantido pela Constituição Federal e reiterado pela LDB, ela tem, por outro lado, a obrigação
de coerência nessa concepção, bem como no seu planejamento, na sua organização e na sua
execução. Nesse sentido, se a escola planejou e organizou seu currículo, no todo ou em parte,
com base em disciplinas, a lógica obriga que os componentes obrigatórios, sem ressalva legal,
sejam oferecidos da mesma forma. Se a escola, ao contrário, usando da autonomia que lhe dá a
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Lei, organizou seu currículo de outra forma, do mesmo modo deverá dar tratamento a todos os
componentes obrigatórios.
Portanto, observando a coerência exigida pela base legal e normativa vigente, os conhecimentos
relativos à Filosofia e à Sociologia, da mesma forma que os componentes Arte e Educação
Física, devem estar presentes nos currículos do Ensino Médio, inclusive na forma de disciplinas
específicas, sempre e quando a escola, valendo-se daquilo que a Lei lhe faculta, adotar no todo
ou em parte, a organização curricular por disciplinas.
Para garantia do cumprimento da diretriz da LDB, referente à Filosofia e à Sociologia, não há
dúvida de que, qualquer que seja o tratamento dado a esses componentes, as escolas devem oferecer
condições reais para sua efetivação, com professores habilitados em licenciaturas que concedam
direito de docência desses componentes, além de outras condições, como, notadamente, acervo
pertinente nas suas bibliotecas.
Para finalizar, não se pode deixar de considerar a necessidade de revisão e atualização das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, visando à sua revitalização. Já são
passados oito anos de sua edição, período no qual inovações foram propostas, experiências foram
desenvolvidas, estudos e pesquisas foram realizados. Alterações legislativas foram efetivadas,
sendo que a LDB já sofreu várias emendas, algumas delas referentes, justamente, ao Ensino
Médio. Outras leis foram promulgadas, que interferem nesse ensino, como as Leis Federais nº
10.172/2001 (Plano Nacional de Educação), nº 9.795/99 (Política Nacional de Educação
Ambiental), e nº 11.161/2005 (oferta do ensino da língua espanhola).
De qualquer modo, norma da magnitude das Diretrizes que, por vez primeira foi elaborada
e editada, tem, inevitável e desejavelmente, um caráter de orientação inicial de trabalho. Já é
tempo de avaliar seus resultados, propriedades e inadequações e, sobretudo, de incorporar dados
das experiências e de retornar ao debate com a comunidade educacional e com a sociedade
civil, contribuindo para que o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, se corporifique,
verdadeiramente, como um projeto da Nação.

II – Voto dos Relatores
Diante do exposto, e nos termos deste parecer, votamos para que se altere a redação do artigo
10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Ensino Médio, especificamente:
a) que seja alterado o § 2º do artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, que deverá ter a
seguinte redação:
§ 2º As propostas pedagógicas de escolas que adotarem organização curricular flexível, não
estruturada por disciplinas, deverão assegurar tratamento interdisciplinar e contextualizado,
visando ao domínio de conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da
cidadania.
b) que sejam incluídos os § 3º e 4º no artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, com a
seguinte redação:
§ 3º - No caso de escolas que adotarem organização curricular estruturada por disciplinas,
deverão ser incluídas as de Filosofia e Sociologia.
§ 4º - Os componentes História e Cultura Afro-Brasileira e Educação Ambiental serão,
em todos os casos, tratados de forma transversal, permeando, pertinentemente, os demais
componentes do currículo.
c) que seja incluída orientação no sentido de que os currículos dos cursos de Ensino Médio
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deverão ser adequados a essas novas disposições, sendo que, no caso do § 3º, acrescentado ao
artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 3/98, devem os sistemas de ensino, no prazo de um
ano a contar da data de publicação da Resolução decorrente deste Parecer, fixar as medidas
necessárias para a referida inclusão de disciplinas de Sociologia e de Filosofia.
Propõe-se, em conseqüência, a aprovação do Projeto de Resolução em anexo.

Brasília (DF), 7 de julho de 2006.
Conselheiro Cesar Callegari – Relator
Conselheiro Murílio de Avellar Hingel – Relator
Conselheiro Adeum Hilário Sauer – Relator

III – Decisão da Câmara
A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto dos Relatores.
Sala das Sessões, em 7 de julho de 2006.
Conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro – Presidente
Conselheira Maria Beatriz Luce – Vice-Presidente

Separador
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Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006

Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211
e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do
§ 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7º .....................................................................................
....................................................................................................
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos
de idade em creches e pré-escolas;
..........................................................................................”(NR)
“Art. 23. ...................................................................................
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”(NR)
“Art. 30. ...................................................................................
...................................................................................................
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação infantil e de ensino fundamental;
..........................................................................................”(NR)
“Art. 206. .................................................................................
....................................................................................................
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos
de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das
redes públicas;
....................................................................................................
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública,
nos termos de lei federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação
de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(NR)
“Art. 208. .................................................................................
....................................................................................................
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;
..........................................................................................”(NR)
“Art. 211. .................................................................................
....................................................................................................
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.”(NR)
“Art. 212. .................................................................................
....................................................................................................
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição
social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.”(NR)
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Art. 2º O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a
seguinte redação: (Vigência)
“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que
se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da
educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as
seguintes disposições:
I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e
seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil;
II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte
por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do
caput do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso
I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre
cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos
respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição Federal;
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208
da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no
Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
a) a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e
as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e modalidades da educação
básica e tipos de estabelecimento de ensino;
b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno;
c) os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos Fundos pelas diversas etapas e
modalidades da educação básica, observados os arts. 208 e 214 da Constituição Federal,
bem como as metas do Plano Nacional de Educação;
d) a fiscalização e o controle dos Fundos;
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica;
IV - os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos do inciso I do caput
deste artigo serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusivamente nos respectivos
âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição Federal;
V - a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o inciso II do caput
deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não
alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso
VII do caput deste artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art.
212 da Constituição Federal;
VI - até 10% (dez por cento) da complementação da União prevista no inciso V do caput
deste artigo poderá ser distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados
para a melhoria da qualidade da educação, na forma da lei a que se refere o inciso III do
caput deste artigo;
VII - a complementação da União de que trata o inciso V do caput deste artigo será de,
no mínimo:
a) R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no primeiro ano de vigência dos Fundos;
b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no segundo ano de vigência dos Fundos;
c) R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais), no terceiro ano
de vigência dos Fundos;
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d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste
artigo, a partir do quarto ano de vigência dos Fundos;
VIII - a vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida
no art. 212 da Constituição Federal suportará, no máximo, 30% (trinta por cento) da
complementação da União, considerando-se para os fins deste inciso os valores previstos
no inciso VII do caput deste artigo;
IX - os valores a que se referem as alíneas a, b, e c do inciso
VII do caput deste artigo serão atualizados, anualmente, a partir da promulgação desta
Emenda Constitucional, de forma a preservar, em caráter permanente, o valor real da
complementação da União;
X - aplica-se à complementação da União o disposto no art. 160 da Constituição Federal;
XI - o não-cumprimento do disposto nos incisos V e VII do caput deste artigo importará
crime de responsabilidade da autoridade competente;
XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso
I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício.
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir
padrão mínimo definido nacionalmente.
§ 2º O valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado e do Distrito
Federal, não poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, no
ano anterior à vigência desta Emenda Constitucional.
§ 3º O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no
ano anterior ao da vigência desta Emenda Constitucional.
§ 4º Para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a que se refere o inciso I do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e
considerar-se-á para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens
e adultos 1/3 (um terço) das matrículas no primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo
ano e sua totalidade a partir do terceiro ano.
§ 5º A porcentagem dos recursos de constituição dos Fundos, conforme o inciso II do
caput deste artigo, será alcançada gradativamente nos primeiros 3 (três) anos de vigência
dos Fundos, da seguinte forma:
I - no caso dos impostos e transferências constantes do inciso
II do caput do art. 155; do inciso IV do caput do art. 158; e das alíneas a e b do inciso I
e do inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal:
a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no primeiro ano;
b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento), no segundo ano;
c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano;
II - no caso dos impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do art.
155; do inciso II do caput do art. 157; e dos incisos II e III do caput do art. 158 da
Constituição Federal:
a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no primeiro ano;
b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento), no segundo ano;
c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano.”(NR)
§ 6º (Revogado).
§ 7º (Revogado).”(NR)
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Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, mantidos os
efeitos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme estabelecido pela
Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, até o início da vigência dos Fundos,
nos termos desta Emenda Constitucional.

Brasília, em 19 de dezembro de 2006.
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