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Introdução

[...] conhecer as leis é como acender uma luz numa sala 
escura cheia de carteiras, mesas e outros objetos. As leis 

acendem uma luz importante, mas elas não são todas 
as luzes. O importante é que um ponto luminoso ajuda 

a seguir o caminho. [...] daí acender muitos outros focos 
de luzes, reconhecer seus espaços e, quando for o caso, 

modificá-los (CURY, 2002a, p. 12).

A presente obra pauta-se por dois objetivos comple-
mentares. Em um esforço de ensino, pretende servir de 
roteiro para os estudos realizados na disciplina Políticas, 
Estrutura e Gestão da Educação Básica (código AFP102), 
mas também nutre a intenção acadêmica de contribuir 
para discussões sobre o tema afeto à disciplina nos cursos 
de formação de professores.

Assim, os escritos, os esquemas e as sistematiza-
ções que se apresentam aqui buscam colaborar para a 
compreensão geral dos aspectos legais e organizacionais 
do ensino no Brasil e da realidade escolar, passando pe-
los processos de gestão da educação e prática pedagógica. 
Nesse sentido, instrumentalizam o discente para o uso da 
legislação, além de proporcionar reflexões circunstancia-
das e contextuais sobre a educação nacional. Em suma, 
intenta-se apoiar a construção de matriz de referência 
para compreensão da estrutura e organização da educa-
ção básica no Brasil.

O estudo da legislação educacional na formação de 
professores resta por configurar-se em uma forma de assi-
milação da “realidade política por meio das regras decla-
radas, tornadas públicas, que regem a convivência social 
de modo a suscitar o sentimento e a ação da cidadania” 
(CURY, 2002a, p. 16). Destarte, ao professor e/ou futuro 
professor “não se apropriar das leis é, de certo modo, uma 
renúncia à autonomia e a um dos atos constitutivos da 
cidadania” (CURY, 2002a, p. 16).
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De outra maneira, é necessário considerar que toda legislação tem uma 
dimensão histórica, cultural e contextual. Sendo assim, “o processo pelo qual se 
implementa uma política não se descura do universo simbólico e cultural próprio 
da sociedade em que tem curso” (AZEVEDO, 1997, p. 67), o que requer que os 
docentes e discentes envolvidos na disciplina tenham sempre presente o caráter 
dinâmico e contextual de uma legislação, assim como sua abrangência (nacional, 
regional, local...), tendo como horizonte as necessárias adaptações ao conteúdo do 
livro ora apresentado.

Exemplarmente, entre a primeira elaboração da presente obra e sua pu-
blicação, dois movimentos políticos alteram pontos importantes da educação 
nacional: a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55/241, atual Emenda 
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá 
outras providências; e a Medida Provisória 746, convertida na Lei nº 13.415, de 
16 de fevereiro de 2017, com a seguinte ementa: altera as Leis nos 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 
a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga 
a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Imple-
mentação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

Observações e opções metodológicas

Esta obra apresenta textos e/ou esquemas didáticos produzidos com base 
em pesquisas bibliográficas temáticas, assentadas em reflexões sobre a política 
e a gestão da escola básica, ilustradas por sugestões operacionais advindas da 
experiência da autora.

Desse modo, a obra foi didaticamente dividida em quatro partes: a) os con-
ceitos gerais que permeiam a disciplina; b) as principais legislações regulado-
ras nacionais; c) a organização geral da educação básica no Brasil; d) tópicos de 
estudo, incidindo sobre os temas mais demandados pelos alunos nos cursos de 
formação docente.

Em termos práticos, optou-se por trabalhar prioritariamente com legisla-
ções nacionais, em especial a Constituição federal, a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) –, a Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) – e a Lei nº 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação 
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(PNE) –, salvaguardando os entendimentos sobre a regulação da organização da 
educação nacional.

A opção por focar estritamente em legislações macro deve-se a dois fatores: 
a) a condição dinâmica de uma legislação, que pode ser alterada – via de regra – a 
qualquer tempo, fato que poderia lançar a obra a uma condição anacrônica de um 
semestre para outro; b) nenhuma legislação educacional regional ou local pode 
ferir princípios e regras gerais da legislação nacional sobre o tema.

Entretanto, as legislações regionais e locais, assim como a imensa gama de 
legislações decorrentes das legislações nacionais citadas anteriormente, podem 
– e devem – ser trabalhadas por cada docente no âmbito de sua sala de aula e 
das peculiaridades dos discentes sob sua gestão pedagógica na transcorrência da 
disciplina.

Nessa direção, é importante considerar que toda legislação educacional 
– mesmo a legislação específica, vinculada a estados ou municípios e versando 
sobre temas característicos – deve estar disponível para consulta pública, no 
âmbito do que assevera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula 
o acesso a informações: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de 
garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II 
do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal” (BRASIL, 2011). 

Ainda, metodologicamente, priorizou-se, quando pertinente, o uso de es-
quemas e quadros ilustrativos, pois são recursos que favorecem a compreensão e 
o detalhamento do texto legal e dão liberdade para que cada docente e cada aluno 
constituam suas próprias significações e exemplos acerca do tema em questão.



- PARTE 1 -

CONCEITOS GERAIS



Esclarecendo termos de estudo

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da 

vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensi-
nar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias 

misturamos a vida com a educação (BRANDÃO, 1985, p. 7).

Para localizar as políticas, a estrutura e a gestão da edu-
cação básica como elemento presente no processo de formação 
do licenciado, é mister partir dessa epígrafe, que assume a re-
levância da educação como atividade humana. Quando falamos 
em educação, falamos na atividade-fim de dois processos que se 
encontram imbricados nesta obra: a educação como processo for-
mativo de futuros docentes e a educação como atividade siste-
matizada, passível de políticas e estruturas próprias, que dão 
suporte a processos de gestão igualmente autorais.

Nessa direção: 

[...] a concepção de educação é entendida, aqui, como prática 
social, portanto, constitutiva e constituinte das relações sociais 
mais amplas, a partir de embates e processos em disputa que 
traduzem distintas concepções de homem, mundo e sociedade 
[…] a educação é entendida como processo amplo de socializa-
ção da cultura, historicamente produzida pelo homem, e a esco-
la, como lócus privilegiado de produção e apropriação do saber, 
cujas políticas, gestão e processos se organizam, coletivamente 
ou não, em prol dos objetivos de formação. Sendo assim, po-
líticas educacionais efetivamente implicam o envolvimento e 
o comprometimento de diferentes atores, incluindo gestores e 
professores vinculados aos diferentes sistemas de ensino (DOU-
RADO, 2007, p. 922).

Na disciplina, trabalhamos prioritariamente – mas não ex-
clusivamente – com a perspectiva de educação escolar formal, 
uma vez que a legislação, a organização e a regulamentação 
dos sistemas de ensino são seus conteúdos preferenciais. Para 
essa delimitação, “a educação formal compreenderia instâncias 
de formação, escolares ou não, onde há objetivos educativos ex-
plícitos e uma ação intencional institucionalizada, estruturada, 
sistemática” (LIBÂNEO, 2010, p. 31).
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Tal definição seria alimentada pela ideia de que existem diferenças entre 
educação formal, informal e não formal, basicamente, aportadas nas seguintes 
elucidações:

A educação formal requer tempo, local específico, pessoal especializado, organização 
de vários tipos (inclusive a curricular), sistematização sequencial das atividades, 
disciplinamento, regulamentos e leis, órgãos superiores etc. Ela tem caráter metó-
dico e, usualmente, divide-se por idade/classe de conhecimento. A educação infor-
mal não é organizada, os conhecimentos não são sistematizados e são repassados a 
partir das práticas e experiência anteriores, usualmente é o passado orientando o 
presente. Ela atua no campo das emoções e sentimentos. É um processo permanen-
te e não organizado. A educação não-formal tem outros atributos: ela não é organi-
zada por séries/idade/conteúdos; atua sobre aspectos subjetivos do grupo; trabalha 
e forma a cultura política de um grupo. Desenvolve laços de pertencimento. Ajuda 
na construção da identidade coletiva do grupo (este é um dos grandes destaques da 
educação não-formal na atualidade); ela pode colaborar para o desenvolvimento da 
auto-estima e do empowerment do grupo, criando o que alguns analistas denomi-
nam, o capital social de um grupo. Fundamenta-se no critério da solidariedade e 
identificação de interesses comuns e é parte do processo de construção da cidadania 
coletiva e pública do grupo (GOHN, 2006, p. 30).

A educação básica escolar – que ocorre dentro dos sistemas de ensino e sob 
a regulamentação específica da legislação nacional –, de acordo com Libâneo, é 
considerada tipicamente formal,

[...] mas isso não significa dizer que não ocorra educação formal em outros tipos de 
educação intencional (vamos chamá-las de não-convencionais). Entende-se, assim, 
que onde haja ensino (escolar ou não) há educação formal [...] desde que nelas este-
jam presentes a intencionalidade, a sistematicidade e condições previamente pre-
paradas, atributos que caracterizam um trabalho pedagógico-didático, ainda que 
realizadas fora do marco do escolar propriamente dito (LIBÂNEO, 2010, p. 88-89).

Mesmo compreendendo tal significado, também se sabe que o foco prioritá-
rio das legislações educacionais reguladoras nacionais tem sido a educação esco-
larizada e formal. De igual maneira, esse também tem sido o foco prioritário da 
disciplina, em parte pela multiplicidade de experiências formativas não formais 
e informais, em parte pela necessidade de localização precisa de um objeto de es-
tudo, ao qual seja possível tipificar e produzir representações a partir das legis-
lações e de um universo de sentidos, e, por fim, porque uma grande parcela dos 
egressos de cursos de licenciatura assumirá, como carreira profissional, espaços 
– escolares, institucionais – formais de atuação, definidos como “os do território 
das escolas [ou] instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas 
segundo diretrizes nacionais” (GOHN, 2006, p. 29).

Dessa feita, a educação formal “pressupõe ambientes normatizados, com 
regras e padrões comportamentais definidos previamente” (GOHN, 2006, p. 29), 
o que implica também na existência de uma expectativa de “que haja uma apren-
dizagem efetiva [...], além da certificação e titulação que capacitam os indivíduos 
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a seguir para graus mais avançados” (GOHN, 2006, p. 30), sendo que tais regras, 
padrões e certificações são objeto da legislação educacional.

Complementos1

EDUCAÇÃO em Pauta 17 – José Augusto Palhares. IFRN, 2014. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=QHcX6hZOmb0>. 

PROGRAMA Extra-classe 167 - Espaços não formais de aprendizagem - 1ª parte. Entrevista-
da: Tânia Margarida Lima Costa. Sinpro Minas, 2011. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=W57XruI9vwg>. 

PROGRAMA Extra-classe 167 - Espaços não formais de aprendizagem - 2ª parte. Sinpro Mi-
nas, 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=N_g_bVHpmyw>. 

Políticas públicas, políticas educacionais e gestão 
da educação

Em uma disciplina que recebe o nome de Políticas, Estrutura e Gestão da 
Educação Básica, é lícito pensar que a definição de políticas voltadas à educação 
assume condição singular para a sequência dos estudos. Assim, didaticamente, 
este texto abordará três dimensões sobre o assunto: as políticas públicas, as po-
líticas educacionais e a gestão da educação.

As políticas públicas, de acordo com Bucci, “[...] são programas de ação go-
vernamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 
determinados” (2002, p. 241).

Compreendendo o conceito de políticas públicas como as ações do estado em 
relação à sociedade, “[...] pode-se afirmar que um setor ou uma política pública 
para um setor, constitui-se a partir de uma questão que se torna socialmente 
problematizada. A partir de um problema que passa a ser discutido amplamente 
pela sociedade, exigindo a atuação do Estado” (AZEVEDO, 1997, p. 61).

Existem, pois, políticas públicas para diversos campos da ação humana e 
social: saúde, meio ambiente, transporte e mobilidade, saneamento, urbanização 
e educação. Quando incidem sobre a educação, as políticas públicas são chama-
das de políticas educacionais.

Conceitualmente, “a política educacional diz respeito às decisões que o 
Poder Público, isto é, o Estado, toma em relação à educação” (SAVIANI, 2008,  

1’ O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=QHcX6hZOmb0
https://www.youtube.com/watch?v=QHcX6hZOmb0
https://www.youtube.com/watch?v=W57XruI9vwg
https://www.youtube.com/watch?v=W57XruI9vwg
https://www.youtube.com/watch?v=W57XruI9vwg
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p. 7). Com base nesse conceito, podemos ilustrar e exemplificar as políticas edu-
cacionais a partir de ações, movimentos e materialidades como legislações, nor-
mas e planejamentos educacionais, projetos e programas pedagógicos, incentivos 
ao desenvolvimento de pesquisas na área, concessão, autorização e regulamenta-
ção de instituições de ensino (em qualquer nível de ensino, etapa ou modalidade), 
entre outras situações.

Cumpre destacar que a legislação educacional é uma das áreas temáticas 
das Políticas Educacionais (SOUZA, 2014).  A temática da legislação educacional 
abrange estudos sobre os “processos de produção de normas [e] direito à educação. 
Mas o direito à educação também é abordado na perspectiva crítica de análise de 
demandas por educação, ou seja, com foco nas possíveis tensões que sofre o Estado 
para o reconhecimento ou ampliação do direito à educação (SOUZA, 2014, p. 360).

Ainda, de acordo com Tedesco: “[...] políticas educacionais não são políticas 
de curto prazo nem políticas que emanam exclusivamente de um setor. O êxito 
das estratégias educacionais depende, entre outros fatores, da continuidade de 
sua aplicação” (2005, p. 60). E o autor ainda afirma que “[...] as políticas educa-
cionais devem superar o estágio das políticas governamentais e investirem-se do 
título que lhes foi atribuído de políticas de Estado” (2005, p. 60).

A gestão da educação relaciona-se com ação, dinamização, operacionaliza-
ção e é conceitualmente entendida como:

[...] administração, [...] tomada de decisão, [...] organização, [...] direção. Relaciona-
-se com a atividade de impulsionar uma organização. É um termo que, historica-
mente, vem se afirmando no âmbito da administração da educação e no estudo das 
instituições e organizações, incluindo as educacionais, como sinônimo de adminis-
tração, e que se “instala” no mundo pensante com um sentido mais dinâmico, tra-
duzindo movimento, ação, mobilização, articulação (FERREIRA, 2006, p. 170-171).

E, com base nesse conceito, a gestão da educação assume-se como “[...] o 
processo político-administrativo contextualizado, através do qual a prática social 
da educação é organizada, orientada e viabilizada” (BORDIGNON; GRACIN-
DO, 2001, p. 147), sendo que a gestão da educação está intimamente ligada às 
políticas públicas no campo educacional, pois “[...] a gestão transforma metas e 
objetivos educacionais em ações, dando concretude às direções traçadas pelas 
políticas” (BORDIGNON; GRACINDO, 2001, p. 147).

A gestão da educação versa sobre as formas de organização das ações e 
a gerência dos processos encetados pelas políticas públicas ou pelas demandas 
sociais imediatas. Dessa maneira, a gestão da educação caracteriza-se por dar 
forma às políticas públicas, gerenciando-as.

Igualmente, Gracindo assevera que “[...] política e gestão da educação não 
podem ser analisadas separadamente, dado o imbricamento existente entre elas, 
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onde [uma] coloca em prática os objetivos da [outra], isto é, da concretude às di-
reções traçadas” (1998, p. 184).

A gestão da educação atua em uma esfera mais abrangente, coordenando 
redes e sistemas de ensino e dinamizando políticas educacionais, “a política edu-
cacional está para a gestão educacional como a proposta pedagógica está para a 
gestão escolar” (VIEIRA, 2006, p. 63).

Gestão escolar e gestão da classe

Como articuladora local/institucional da gestão da educação, a gestão esco-
lar trata da gestão de estabelecimentos e unidades escolares. É preciso sublinhar 
o espaço de gestão próprio da escola, que não pode ser confundido com a gestão 
da educação e nem plasmado por esse conceito, tendo em vista a configuração da 
escola: 

[...] como uma instituição dotada de uma autonomia relativa, como um território 
intermédio de decisão no domínio educativo, que não se limita a reproduzir as nor-
mas e os valores do macro-sistema, mas que também não pode ser exclusivamente 
investida como um micro-universo dependente do jogo dos actores sociais em pre-
sença (NÓVOA, 1995, p. 20).

Não é possível pensar em política educacional e, portanto, gestão educacio-
nal de forma unilateral ou isolada das instâncias que as acionam e constituem 
sua materialidade. Assim, “[...] a escola e principalmente a sala de aula são es-
paços em que concretizam as definições sobre a política e o planejamento que as 
sociedades estabelecem para si próprias, como projetos ou modelo educativo que 
se tenta por em ação” (AZEVEDO, 2004, p. 59).

Com efeito, há o conceito e a prática de organização e gestão da classe (ou 
da sala de aula). Tal conceito pauta-se na lógica de que existem “práticas discipli-
nares e outras relações de poder particulares à relação professor-aluno” (SILVA, 
2016, p. 534).

Logo, a gestão da classe pode ser compreendida:

[...] como o conjunto de condições pré-estabelecidas (agrupamento e distribuição es-
pacial dos alunos, regras de interacção, estrutura e encadeamento das actividades, 
princípios orientadores da acção docente, rotinas e estratégias, etc.) que definem 
o contexto em que se desenvolve o processo ensino-aprendizagem (RODRIGUES, 
2005, p. 429).

Sustenta-se a ideia de que o professor também é um gestor, na medida em 
que gesta a sua sala de aula e as situações e práticas pedagógicas afetas àquele 
espaço, uma vez que “[...] a qualidade não está unicamente no conteúdo, e sim 
na interatividade do processo, na dinâmica do grupo, no uso das atividades, no 
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estilo do formador ou professor/a, no material que se utiliza” (IMBERNÓN, 2006, 
p. 99). Grosso modo, pode-se dizer que o professor gesta a sala de aula, o diretor 
gesta a escola e o executivo (secretário de educação, prefeito, governador, minis-
tro, presidente) gesta a educação.

Todavia, essa relação não é simples ou direta, pois o professor é responsável 
pela execução da atividade-fim: o processo de ensino aprendizagem e, por conse-
guinte, qualquer decisão ou política gestada em nível macro (gestão da educação) 
deveriam estar condicionados diretamente aos interesses e às perspectivas do 
gestor da classe e dos seus discentes.

O professor é, em última instância, o responsável pelas modalidades de 
organização e gestão do trabalho pedagógico em sala de aula. As relações de 
cultura política, queira o professor ou não, esteja consciente do seu papel ou 
alheio a qualquer movimento, são constituídas no espaço cotidiano. Qualquer 
movimento só é possível pela intervenção docente, protagonista que contribuirá 
decisivamente para o triunfo ou o fracasso de qualquer ato de inovação na gestão 
ou prática pedagógica.

Da mesma forma, faz-se necessário sublinhar que qualquer processo de 
gestão não é unilateral. Se o executivo gesta a educação, ele não o faz sozinho, 
tampouco sem a legítima interferência e proposição dos demais poderes, nem 
sem a participação direta dos órgãos consultivos, normativos e deliberativos 
(conselhos de educação em diferentes esferas administrativas).

Também, importa frisar que o ato de gestão não é neutro e, na maioria das 
vezes, é menos técnico do que poderia ser, pois: 

[...] toda ação humana é condicionada pelo conjunto de idéias adotado (consciente ou 
inconscientemente) pelos grupos em que a mesma se desenvolve. Qualquer projeto 
de mudança no curso dessa ação requer, necessariamente, a mudança do sistema 
de idéias que lhe dá fundamento e sustentação (BORDIGNON; GRACINDO, 2001, 
p. 150).

Desse modo, as ideias e os ideais de um gestor do setor educacional não 
necessariamente precisam vir de uma discussão coletiva a partir das demandas 
da atividade-fim. Nesse processo – algumas vezes –, podem intervir as opiniões 
pessoais do gestor de educação, a ingerência de um assessor ou grupo de assesso-
res especialistas em determinado enfoque pedagógico, entre outros fatores, o que 
pode determinar o rumo teórico, os princípios e as ideias que guiarão a gestão da 
educação e a elaboração/aplicação de políticas educacionais em um determinado 
período administrativo. 

Esquematicamente, o conteúdo disposto até aqui pode ser visualizado na 
Figura 1. 
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Figura 1 – Esquema geral 

Fonte: elaboração da autora.

Complementos2 

DIÁLOGO sem fronteiras - história das políticas educacionais brasileiras. TV Unicamp, 2015. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sdhkfMk7M8s>.

GLOBO EDUCAÇÃO. Política educacional e seus resultados. 2009. Disponível em: <http://
redeglobo.globo.com/globoeducacao/videos/v/politica-educacional-e-seus-resultados-inte-
gra/1511395/>.

POLÍTICAS Públicas para a Educação - Aula 1 - Introdução ao tema. Univesp TV, 2015. Dis-
ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3mxT0HpKVjE>.

POLÍTICAS Públicas para a Educação - Aula 2 - Políticas Públicas como fenômeno contemporâ-
neo. Univesp TV, 2015. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=VrbDK4WYhAU>.

PROGRAMA Questões - Políticas Públicas para a Educação. FUNEDIUEMG, 2011. Disponí-
vel em: <https://www.youtube.com/watch?v=VO2o5T-jclQ>.

SEJF - Políticas Públicas e Educação - conceitos e características e um olhar sobre o campo. 
Canal CAEd, 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sdhkfMk7M8s>. 

2 O material sugerido foi acessado em 27 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=sdhkfMk7M8s
http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/videos/v/politica-educacional-e-seus-resultados-integra/1511395/
http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/videos/v/politica-educacional-e-seus-resultados-integra/1511395/
http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/videos/v/politica-educacional-e-seus-resultados-integra/1511395/
https://www.youtube.com/watch?v=3mxT0HpKVjE
https://www.youtube.com/watch?v=VO2o5T-jclQ


Discussões sobre o direito e  
a qualidade na educação escolar 
formal

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante 
para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-
-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos 

novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos 
as nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e 
abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas 
mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista 

para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa 
de renovar um mundo comum  

(ARENDT, 1979, p. 247).

Atualmente, não são poucas as legislações que sublinham o di-
reito à educação. A Constituição federal de 1988, considerada (com 
justiça) a mais democrática da história do país, cita como preceito 
constitucional o direito à educação (art. 205). A educação também 
é arrolada como o primeiro dos dez direitos sociais apresentados no 
artigo 6º, em redação dada pela Emenda Constitucional nº 64: “São 
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à ma-
ternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição” (BRASIL, 2010).

Coadjuvantes (por subordinados) em relação à Constituição 
federal, tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente ratificam esse di-
reito. No artigo 5º da LDB, Lei nº 9.394/1996, consta que a edu-
cação reside na esfera dos direitos, sendo que “o acesso ao ensino 
fundamental é direito público subjetivo”, além de aludir, no artigo 
anterior, como o dever do Estado com a educação deve ser efetivado: 
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Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de:
I - educação básica obrigatória3 e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação 
dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, trans-
versal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular 
de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que 
não os concluíram na idade própria; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - 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;
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quanti-
dade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do proces-
so de ensino-aprendizagem.
X - vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais pró-
xima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) 
anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008) (BRASIL, 1996).

Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 
8.069/1990, ao regulamentar o artigo 227 da Constituição federal, serviu de me-
canismo para assegurar à criança e ao adolescente direitos básicos, como a vida, 
a saúde e a educação, contribuiu de forma indelével para o reconhecimento da 
criança e do adolescente como cidadãos e definiu o dever do Estado em rela-
ção à educação. Dando um passo a mais na direção da garantia de padrões de 
qualidade mínimos para a consecução específica do direito à educação, em seu 
art. 53, parágrafo único, o ECA informa “o direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais” (BRASIL, 1990).

O Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014, não menciona expressa-
mente que a educação é um direito – talvez pela redundância que seria dizer isso, 

3 Em âmbito nacional, a primeira vez que aparece, na lei, a obrigatoriedade da educação escolar é na 
Constituição de 1934, em relação ao ensino primário. Porém, é importante considerar que há uma dife-
rença entre direito e obrigatoriedade: uma situação é ter direito à escolarização, outra situação diferen-
te é ser obrigatória a frequência na escola. Nas Constituições de 1967 e 1969 (Emenda Constitucional 
nº 1, de 17 de outubro de 1969), está expresso, pela primeira vez nos textos constitucionais, a relação da 
obrigatoriedade com a idade do aluno.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1


20  

Políticas, estrutura e gestão da educação básica: conteúdos para a formação de professores

ante a Constituição federal –, mas indica: “Art. 2º São diretrizes do PNE: I - erra-
dicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar” (BRASIL, 
2014). Todavia, parece que o Brasil, historicamente, tem logrado mais êxito em 
normatizar juridicamente o direito à educação, encontrando certa dificuldade 
em transpor tal direito da base legal para a prática cotidiana, desvelando um 
paradoxo que implica: 

[...] de um lado, a presença de um ordenamento jurídico como a LDB, capaz de en-
caminhar os processos educacionais para os princípios e fins da educação nacional 
(art. 206), com base nos fundamentos democrático-republicanos (art. 1º). Mas, de 
outro lado, a recorrente assinalação de metas universalistas, não efetivadas com a 
proclamação reiterada do direito à educação escolar obrigatória e gratuita do ensino 
fundamental e apoiada na vinculação orçamentária, evidencia o quanto de dívida 
social se tem a resgatar, em função do regime escravocrata vigente no país até 1888, 
e dos regimes socialmente excludentes que lhe seguiram (CURY, 2000, p. 583).

A redundância e a repetição nas citações legais que amparam o entendi-
mento da educação como um direito, também, objetivam constituir um mecanis-
mo de legitimação e proteção ao direito à educação, tendo em vista que:

A declaração e a garantia de um direito tornam-se imprescindíveis no caso de países, 
como o Brasil, com forte tradição elitista e que tradicionalmente reservam apenas 
às camadas privilegiadas este bem social. Por isso, declarar e assegurar é mais que 
uma proclamação solene. Declarar é retirar do esquecimento e proclamar aos que 
não sabem, ou esqueceram, que eles continuam a ser portadores de um direito im-
portante. Disso resulta a necessária cobrança deste direito quando ele não é respei-
tado (CURY, 2002b, p. 259).

Reconhecer, referendar, reafirmar, lembrar, proclamar, divulgar, estudar, 
discutir, resenhar, resumir, alardear e pesquisar os indicativos legais seriam, 
pois, mais do que verbalizações, mas constituiriam estratégias de cobrança e 
vigilância em relação à expectativa e à ação na obtenção do direito à educação.

Mas a assunção da educação como direito público subjetivo amplia a dimensão de-
mocrática da educação, sobretudo quando toda ela é declarada, exigida e protegida 
para todo o ensino fundamental e em todo o território nacional. Isto, sem dúvida, 
pode cooperar com a universalização do direito à educação fundamental e gratuita. 
O direito público subjetivo auxilia e traz um instrumento jurídico institucional ca-
paz de transformar este direito num caminho real de efetivação de uma democracia 
educacional (CURY; BAIA HORTA; FÁVERO, 2001, p. 26).

Sucede, entretanto, que declarações e leis concorrem para estabelecer a 
universalização do acesso à educação como uma meta.

Atribuo importância significativa à universalização do acesso ao ensino fundamen-
tal, posto que esta faz com que ‘as contradições mudem de lugar’, passando a con-
centrar-se na expansão das etapas posteriores a este e na qualidade da educação 
básica, notadamente do ensino fundamental (OLIVEIRA, 2007, p. 676).
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Todavia, na iminência de atingir-se essa meta, faz-se necessária outra am-
bição em relação à educação: a defesa não apenas do acesso, mas, de igual forma, 
do sucesso nos bancos escolares, e esse não depende apenas da declaração de um 
direito, mas de sua garantia pelo Estado.

Enquanto os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do Estado – e, por-
tanto, com o objetivo de limitar o poder –, os direitos sociais exigem, para a sua 
realização prática, ou seja, para a passagem da declaração puramente verbal à pro-
teção efetiva, precisamente o contrário, isto é, a ampliação dos poderes do Estado 
(BOBBIO, 1992, p. 72).

Denunciar, provocar, dialogar, discutir são, pois, os verbos atinentes a um 
cenário de estabelecimento de uma nova meta: educação pública para todos, mas, 
com igual qualidade para todos. Situações como falta de professor, greves reitera-
das, rendimento escolar aquém do esperado, índices alarmantes de reprovação, 
déficit de vagas na educação básica, cortes de ‘gastos’ com a educação, situações 
de violência, prédios comprometidos, precárias condições de higiene, banheiros 
sem porta, entre outras dificuldades, configuram a pauta que revela uma rotina 
de abandono e registro de denúncias constantes. 

Apesar da ampliação do acesso à etapa obrigatória de escolarização observada nas 
últimas décadas, o direito à educação tem sido mitigado pelas desigualdades, tan-
to sociais quanto regionais. Isso inviabiliza a efetivação dos dois outros princípios 
basilares da educação entendida como direito: a garantia de permanência e sucesso 
na escola com nível de qualidade equivalente para todos (OLIVEIRA; ARAÚJO, 
2005, p. 13).

Nessa direção, a legislação brasileira insta que a educação seja ofertada 
com alguma qualidade, pois no art. 4º da LDB consta a educação como um direito 
do cidadão, sendo dever do Estado atendê-lo mediante oferta qualificada: 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 
a garantia de [...] IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desen-
volvimento do processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 1996).

Segundo Bobbio, a existência de um direito alude à existência de um siste-
ma normativo que compreenda “tanto o mero fator exterior de um direito históri-
co ou vigente quanto o reconhecimento de um conjunto de normas como guia da 
própria ação. A figura do direito tem como correlato a figura da obrigação” (1992, 
p. 79-80), e ao Estado solicita-se, constantemente, a garantia tanto da universa-
lização quanto da qualidade da educação.

Para melhor compreensão da obrigação estatal em relação à educação, há a 
proposição de quatro “níveis” de obrigações estatais que caracterizam cada direi-
to: obrigações de respeitar, proteger, garantir e promover o direito. 
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As obrigações de respeitar se definem pelo dever do Estado de não interferir nem 
obstaculizar ou impedir o acesso ao desfrute dos bens que constituem o objeto do 
direito. As obrigações de proteger consistem em evitar que terceiros interfiram, obs-
taculizem ou impeçam o acesso a esses bens. As obrigações de garantir pressupõem 
assegurar que o titular do direito tenha acesso ao bem quando não puder fazê-lo por 
si mesmo. As obrigações de promover se caracterizam pelo dever de criar condições 
para que os titulares do direito tenham acesso ao bem (ABRAMOVICH; COURTIS, 
2005, p. 194-195).

Uma vez que grande parte das escolas públicas está localizada em espaços 
periféricos e, muitas vezes, atende a comunidades de alta vulnerabilidade e risco 
social, discutir o direito à educação para além do direito à vaga, mas como direi-
to à educação de qualidade, passa a ser uma discussão que transcende o espaço 
escolar e insere-se em uma esfera social mais ampla. Conquistar uma vaga na 
escola pública é parte do direito à educação, que só terá vazão se essa vaga tam-
bém vier contemplada por referenciais de qualidade, uma vez que: 

O direito à educação não pode ser confundido com o direito ao acesso à escola, tra-
duzido pelo aumento das estatísticas dos alunos matriculados, apenas. Este aces-
so precisa vir acompanhado do compromisso com a aprendizagem dos estudantes 
e com seu direito de acesso ao conhecimento acumulado (SORDI; LUDKE, 2009,  
p. 328).

E a questão da qualidade passa por uma experiência escolar que atenda, 
de fato, a uma perspectiva de formação ontológica do ser humano. Retoma-se, 
novamente, a epígrafe deste texto: não se trata de uma oposição entre quan-
tidade e qualidade, mas de um conceito de qualidade deslocado da consecução 
plena de um direito. Não é uma questão filosófica, mas política, de direitos 
humanos.

Além disso, ao longo dos anos, as escolas foram compelidas pelo contexto a 
assumir o papel de centros culturais dos bairros, para aonde acorrem as diferen-
tes manifestações culturais possíveis na realidade local, tais como apresentações 
teatrais, festivais, festas comunitárias, cursos profissionalizantes, reuniões de 
clubes de mães, etc.

Dentro dessa perspectiva, a escola legitima a comunidade, referencia, aglu-
tina. A escola também colabora na organização familiar e comunitária, adensan-
do princípios que permitam a consecução da cidadania. Portanto, quanto maior 
a inserção da escola na vida comunitária, igualmente maiores as possibilidades 
de cidadania.

Na ausência de políticas sociais que atendam a necessidades como saúde e 
lazer em bairros e vilas da cidade, a escola passa a ser o espaço indicado para o 
suprimento de tais lacunas. Não que a escola assuma tarefas assistencialistas, 
mas uma escola que não “dá de ombros” a comunidades que estão no limite da 
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linha da pobreza e que encontram na escola uma estrutura de auxílio. É a pre-
sença do Estado, a legitimação do espaço público.

Se o acesso à escola pública está, na medida, garantido por intermédio da 
ampliação da oferta, considerando políticas como construção de novas escolas e 
salas de aula, aquisição de mobiliário, estabelecimento de convênios e parcerias 
público-privadas, efetivação e ajustes do regime de colaboração entre os sistemas 
de ensino, o mesmo (ainda) não se pode dizer da permanência e do sucesso do 
aluno na escola pública. 

Considerando que a tríade acesso/permanência/sucesso pode caracterizar-
-se como um dos indicadores do grau de qualidade da educação, fazer o enfrenta-
mento do que nos separa da permanência e do sucesso maciço nos bancos escola-
res é um desafio que se instaura para além do (importante) debate teórico.

O sucesso nos bancos escolares públicos ainda é uma meta a ser persegui-
da e requer empenho em torno de políticas, gestão democrática da educação, 
investimento na formação docente, tanto inicial quanto continuada, estudo e 
adoção de metodologias de ensino diferenciadas, etc. Na verdade, o acesso à 
escola é a primeira face do direito, sendo complementada, obrigatoriamente, 
pelo sucesso escolar (correção de fluxo, políticas de avaliação e currículo, etc.).

Nossa cidadania educacional está longe de ser um exemplo. Convivemos com mi-
lhões de crianças fora da escola ou presentes na escola, mas fora da idade apro-
priada. Avançamos muito nesse campo, mas enquanto houver uma criança sem 
escola ou fora da idade adequada, o direito de todos e o dever do Estado não terão 
se consubstanciado. Temos milhões de jovens e adultos que não tiveram a oportu-
nidade de entrar na escola ou dela tiveram que se evadir mais cedo, por condições 
de sobrevivência ou por repetência. A educação infantil e o ensino médio ainda são 
privilégio (CURY, 2000, p. 569).

Se uma declaração é, etimologicamente, aquilo que declaramos, o que afir-
mamos, confessamos, então, declarar a educação um direito humano e, ainda 
assim, tratá-la de forma menor é, no mínimo, contraproducente, pois que o que 
está em discussão quando o direito à educação é vilipendiado não é apenas o di-
reito ao banco escolar, mas o direito a um referencial de cidadania que vai muito 
além de uma vaga na escola.
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Complementos4

D-27 - Quem embala a escola?. Univesp TV, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=I5UivfKdmYE>. 

EDUCAÇÃO Brasileira 175 - Adriana Bauer, Maria Carolina Ribeiro e Ana Maria dos Santos. 
Univesp TV, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-EyCWUuP9hw>. 

HISTÓRIA da Educação no Brasil - Aula 2 - A escola ontem e hoje. Univesp TV, 2014. Dispo-
nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=BERZeV49VGc>. 

TODA criança tem direito à escola e a aprender: professora Vera Capellini comenta as pers-
pectivas para a educação e o desenvolvimento dos alunos. Unesp TV, 2016. Disponível em: 
<http://www.tv.unesp.br/4515>. 

4 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=I5UivfKdmYE
https://www.youtube.com/watch?v=I5UivfKdmYE
https://www.youtube.com/watch?v=-EyCWUuP9hw
https://www.youtube.com/watch?v=BERZeV49VGc
http://www.tv.unesp.br/4515


– PARTE 2 –

LEGISLAÇÕES  
REGULADORAS



Questões operacionais

O presente capítulo assume um objetivo pragmático: apresen-
tar alguns marcos operacionais que auxiliem o discente no prossegui-
mento dos estudos. Estão, portanto, minimamente demonstradas na 
sequência: a) a natureza de uma legislação educacional; b) explicações 
sobre a leitura de uma lei, pautada pelo descrito na Lei Complemen-
tar nº 95/1998; c) esclarecimentos mínimos sobre termos utilizados, 
como a diferença entre projeto de lei e lei.

Natureza de uma legislação

Uma legislação educacional assume duas naturezas distintas, 
a partir de suas características temáticas e de abrangência: regula-
dora ou regulamentadora.

[...] [a legislação educacional] é reguladora quando se manifesta atra-
vés de leis, sejam federais, estaduais ou municipais. As normas cons-
titucionais que tratam da educação são as fontes primárias da regula-
ção e organização da educação nacional, pois, por elas, definem-se as 
competências constitucionais e atribuições administrativas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Abaixo das normas 
constitucionais, temos as leis federais, ordinárias ou complementares, 
que regulam o sistema nacional de educação (MENEZES; SANTOS, 
2002, não paginado). 

Como exemplo, podem-se citar as legislações educacionais re-
guladoras, que assumem características macro, de foco e interesse 
ampliado, ao contrário das legislações regulamentadoras, uma vez 
que: 

A legislação regulamentadora, ao contrário da legislação reguladora 
não é descritiva, mas prescritiva, volta-se à própria práxis da edu-
cação. Os decretos presidenciais, as portarias ministeriais e inter-
ministeriais, as resoluções e pareceres dos órgãos do Ministério da 
Educação, como o Conselho Nacional da Educação ou o Fundo de 
Desenvolvimento da Educação como serão executadas as regras jurí-
dicas ou das disposições legais contidas no processo de regulação da 
educação nacional. A regulamentação não cria direito porque limita-
-se a instituir normas sobre a execução da lei, tomando as providên-
cias indispensáveis para o funcionamento dos serviços educacionais 
(MENEZES; SANTOS, 2002, não paginado).



  27

Rosimar Serena Siqueira Esquinsani

O Quadro 1 apresenta, a seguir, uma breve síntese do que foi exposto até o 
momento. 

Quadro 1 - Natureza de uma legislação

Natureza Reguladora Regulamentadora

Característica
Descritiva ampla
(voltada à organização e regulação 
da educação)

Prescritiva explicativa detalhada
(direcionada à práxis da educação)

Documentação

Normas constitucionais que tratam 
da educação; 

leis federais, ordinárias ou comple-
mentares, que regulam o sistema 
nacional de educação.

Decretos presidenciais; 
portarias ministeriais e interministeriais; 

resoluções e pareceres dos órgãos do Mi-
nistério da Educação, como o Conselho 
Nacional da Educação ou o Fundo de De-
senvolvimento da Educação.

Fonte: elaboração da autora. 

Como se lê uma lei?

Considerando que a redação e, igualmente, a leitura correta de uma lei 
favorecem sua compreensão, iniciamos esta explanação pela sua estrutura. Con-
forme o art. 3º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, uma lei é 
estruturada em três partes:

I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado 
do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas;
II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo 
relacionadas com a matéria regulada;
III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias 
à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, 
se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber (BRA-
SIL, 1998).

Além desses componentes, as legislações são identificadas por números e 
datas. A data constante é a de publicação, já a numeração observa a seguinte 
perspectiva:

Art. 2º [...]
§ 2º Na numeração das leis serão observados, ainda, os seguintes critérios:
I - as emendas à Constituição Federal terão sua numeração iniciada a partir da 
promulgação da Constituição;
II - as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas terão numeração 
sequencial em continuidade às séries iniciadas em 1946 (BRASIL, 1998).



28  

Políticas, estrutura e gestão da educação básica: conteúdos para a formação de professores

A lei que regulamenta a redação de legislações no país indica que o pri-
meiro artigo de uma lei remete ao seu objeto e respectivo âmbito de aplicação, 
fica também expresso que: “Art. 7º […] IV - o mesmo assunto não poderá ser 
disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a com-
plementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa” 
(BRASIL, 1998).

A frase ou sentença que segue à designação do artigo é denominada caput, 
expressão que vem do latim e significa cabeça (FARIA, 1962), assim, todo artigo 
tem uma ‘cabeça’ ou um assunto principal. Há, ainda, no corpo da Lei Comple-
mentar nº 95/1998, uma série de orientações sobre a redação e a leitura de uma 
lei, cuja seção mais ilustrativa é reproduzida a seguir:

LEI COMPLEMENTAR nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 (Alterado pela Lei Com-
plementar nº 107, de 26 de abril de 2001). Dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 
da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos norma-
tivos que menciona.
[...] 
Seção II - Da Articulação e da Redação das Leis
Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios:
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, 
seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;
II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em inci-
sos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens;
III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico “§”, seguido de numeração 
ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas 
um, a expressão “parágrafo único” por extenso;
IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras 
minúsculas e os itens por algarismos arábicos;
V - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção; 
o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros, 
a Parte;
VI - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas 
e identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em 
Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas em partes expressas em numeral 
ordinal, por extenso;
VII - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas 
em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as coloquem em realce;
VIII - a composição prevista no inciso V poderá também compreender agrupamen-
tos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme necessá-
rio (BRASIL, 1998).

A Figura 2, com base no art. 5º da Lei nº 9.394/1996, exemplifica a leitura 
dos principais itens componentes de uma peça da lei. 
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Figura 2 – Exemplificação dos principais itens de uma lei

Fonte: elaboração da autora.

Esclarecendo termos

Para compreender qual a origem, o impacto e o protagonismo de cada sujei-
to em uma lei, é importante definir-se os termos recorrentes das normas jurídi-
cas em geral – em especial as leis ordinárias, mas também outras peças jurídicas.

 Com alguma frequência, comentamos um projeto de lei que tem relação 
com determinado assunto, ou os meios de comunicação nos informam a aprova-
ção de uma lei ordinária, ou há a publicação de um decreto sobre uma matéria 
que nos interessa. Porém, o que são, exatamente, esses termos? 

Trata-se, inicialmente, sobre os projetos de lei, que são compreendidos 
como: 
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[…] proposições destinadas a criar leis novas ou a alterar outras já em vigor. Ad-
mitem as subespécies projetos de lei ordinária (PL) e projetos de lei complementar 
(PLP). Podem ser apresentados, em geral, tanto por parlamentares, individual ou 
coletivamente, quanto pelas comissões da Câmara, do Senado ou das duas Casas 
em conjunto, ou ainda pelo presidente da República – que dispõe de iniciativa con-
corrente com a dos parlamentares sobre temas em geral, mas detém competên-
cia privativa para a apresentação de projetos sobre certas matérias definidas pela 
Constituição Federal. É de se registrar também a possibilidade de iniciativa legis-
lativa por parte do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do procu-
rador-geral da República em relação a alguns assuntos específicos, como criação de 
órgãos, carreira e garantias de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público 
(PACHECO, 2013, p. 29-30).

No Quadro 2, apresentam-se as definições dos demais tipos de legislação 
em vigor no Brasil.

Quadro 2 – Tipos de legislação

Leis ordinárias: “[...] são as leis típicas, ou as mais comuns, aprovadas pela maioria dos parlamentares da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal presentes durante a votação”. 
Leis complementares: são leis que regulamentam “[...] assuntos específicos, quando expressamente de-
terminado na Constituição da República”, ou seja, só é necessário elaborar uma lei complementar quan-
do a “Constituição prevê que esse tipo de lei é necessária para regulamentar uma certa matéria”. 
Leis delegadas: são “editadas pelo Presidente da República, nos limites da autorização conferida pelo 
Congresso Nacional por Resolução”. A última lei delegada apresentada no site do Palácio do Planalto 
data de 27 de agosto de 1992.
Medidas provisórias: são as “editadas pelo Presidente da República em casos de relevância e urgência, 
têm força de lei e vigência imediata. Perdem a eficácia se não convertidas em lei pelo Congresso Nacio-
nal em até sessenta dias, prorrogáveis por igual período”.
Decretos: são igualmente editados pela Presidência da República, “regulamentam as leis e dispõem so-
bre a organização da administração pública”.
Decretos não numerados: são “editados pelo Presidente da República, possuem objeto concreto, especí-
fico e sem caráter normativo. Os temas mais comuns são a abertura de créditos, a declaração de utilidade 
pública para fins de desapropriação, a concessão de serviços públicos e a criação de grupos de trabalho”.
Decretos-lei: apresentaram-se como “força de lei e foram expedidos por Presidentes da República em 
dois períodos: de 1937 a 1946 e de 1965 a 1989. Nossa atual Constituição não prevê essa possibilidade. 
Alguns Decretos-Leis ainda permanecem em vigor”, como o Decreto-lei nº 1.422, de 23 de outubro de 
1975, que dispõe sobre o Salário-educação.
Mensagem de veto total: definida como os “atos pelos quais o Presidente da República informa ao Con-
gresso Nacional os motivos que o levaram a vetar determinado projeto de lei. O veto acontece quando o 
projeto é considerado inconstitucional ou contrário ao interesse público”.
Códigos: Reúnem, em uma única Lei, normas de um mesmo ramo do direito (Código Florestal, Código 
Eleitoral, Código de Defesa do Consumidor...)
PEC “Proposta de Emenda à Constituição”: As PECs só podem ser apresentadas: por um terço do total 
de deputados (171); pelo presidente da República; por mais da metade das assembleias legislativas dos 
estados. (Constituição, art. 60, caput) (http://www2.camara.leg.br). 
Projeto de Lei: Podem ser de iniciativa de qualquer deputado ou comissão da Casa, da Mesa, do presi-
dente da República ou de cidadãos. No caso de iniciativa popular, com assinaturas de um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de 
cada um deles (Constituição, art. 61, § 2). (http://www2.camara.leg.br)

Fonte: compilação e adaptação da autora.5 

5 Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao>.
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 Além das normas jurídicas referidas, ainda figuram ou podem fazer inter-
face ao campo da legislação educacional os estatutos, compreendidos como “Lei 
ou regulamento, em que se fixam os princípios institucionais ou orgânicos de 
uma coletividade ou corporação, pública ou privada” (DE PLÁCIDO E SILVA, 
1973, p. 634-635), e os códigos, que são a reunião, em uma única lei, das normas 
de um mesmo ramo do direito.

Complementos6

BRASIL. Câmara dos Deputados. Vídeo Explicativo sobre Processo Legislativo (TV Câmara). 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/processolegislativo>.

BRASIL. Senado Federal. Cartilha: como são feitas as leis. Brasília, DF, 2016. Disponível em: 
<http://www12.senado.gov.br/jovemsenador/arquivos/como-sao-feitas-as-leis-1>. 

COMO surge uma nova lei? Informe-se! Assembleia de Minas Gerais, 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=or68Hn6CL3I>.

Legislações educacionais

BRASIL. Portal da Legislação. Governo Federal. Disponível em: <http://www4.planalto.gov.
br/legislacao>.

RIO GRANDE DO SUL. Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Disponível 
em: <http://www.ceed.rs.gov.br/inicial>.

6 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/processolegislativo
http://www12.senado.gov.br/jovemsenador/arquivos/como-sao-feitas-as-leis-1
https://www.youtube.com/watch?v=or68Hn6CL3I
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
http://www.ceed.rs.gov.br/inicial


Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988

De reconhecida relevância, uma Constituição é entendida 
como um “conjunto de regras e princípios de maior força hierárqui-
ca dentro do ordenamento jurídico e que tem por fim organizar e 
estruturar o poder político, além de definir os seus limites, inclusi-
ve pela concessão de direitos fundamentais ao cidadão” (BASTOS, 
2001, p. 52).

Desde a primeira Constituição – de 1824 – até o ano 2017, o 
Brasil teve sete Constituições federais: são pouco mais de 190 anos 
de história de Constituições próprias, com documentos de diferentes 
extensões e distintos períodos de vigência, conforme apresentado na 
Tabela 1. 

Tabela 1 – As Constituições em números

Data Vigência Nº de artigos

1824 65 anos 179 artigos

1891 39 anos 91 artigos permanentes e 8 transitórios

1934 3 anos 187 artigos definitivos e 26 transitórios 

1937 9 anos 187 artigos

1946 18 anos 218 artigos definitivos e 36 transitórios

1967 21 anos 189 artigos 

1988 em vigor 245 artigos quando promulgada, atualmente são 250 artigos

Fonte: adaptado da revista Veja, 2013.7 

A sétima Constituição brasileira, promulgada em 5 de outubro 
de 1988, é composta atualmente por 250 artigos, distribuídos por 9 
títulos, e outros 100 artigos no Título X do Ato das disposições cons-
titucionais transitórias, como se observa no Quadro 3.

7 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/multimidia/infograficos/as-sete-constitu-
icoes-da-historia-do-brasil>.
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Quadro 3 – Organização da Constituição de 1988

Título Assunto

Título I Princípios fundamentais

Título II Direitos e garantias fundamentais

Título III Organização do Estado

Título IV Organização dos poderes

Título V Defesa do Estado e das instituições

Título VI Tributação e orçamento

Título VII Ordem econômica e financeira

Título VIII Ordem social

Título IX Disposições gerais

Título X Ato das disposições constitucionais transitórias

Fonte: compilação da autora a partir de Brasil (1988). 

 
O tema educação aparece, especialmente, associado ao Título VIII – Da 

ordem social, Capítulo III – Da educação, da cultura e do desporto, Seção I – Da 
educação. No entanto, 

[...] não é apenas no Capítulo III que temos a presença de determinações que envol-
vem a educação: É importante se saber, por exemplo, que o Título II, Capítulo I, art. 
5º da nossa Constituição garante uma lista infinda de direitos civis dentre os quais 
muitos têm a ver com educação. Cito alguns: a igualdade jurídica entre homem 
e mulher, a liberdade de consciência e de expressão, a liberdade de associação, a 
condenação a todo tipo de maus-tratos e a condenação ao racismo como crime ina-
fiançável (CURY, 2002a, p. 19).

Além disso, o art. 6º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
90/2015, lista os direitos sociais, iniciando pelo direito à educação: “Art. 6º São di-
reitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transpor-
te, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 2015). 

Na sequência, o art. 22, XXIV, indica como competência da União legislar 
sobre diretrizes e bases da educação nacional, enquanto o art. 24 informa ser 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal a legisla-
ção sobre: “IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação” (BRASIL, 2015).

A Constituição segue distribuindo tarefas e determinações em relação dire-
ta ou tangente ao tema educação (conforme art. 7º, inciso IV; art. 23, inciso V; art. 
30, inciso VI; art. 40, § 5º; art. 201, § 8º), além de uma série de regulamentações 
no Título X – Ato das disposições constitucionais transitórias.
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Sequencialmente, no Quadro 4, registra-se na íntegra o Capítulo III 
- Da educação, da cultura e do desporto, Seção I – Da educação, com comen-
tários sobre o conteúdo legal.

Quadro 4 – Constituição de 198889

TÍTULO VIII

Da Ordem Social

[...]

CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

Seção I - DA EDUCAÇÃO

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusiva-
mente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

 Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 11, de 1996)

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 11, de 1996)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratui-
ta para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
(Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009)8

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)9

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 53, de 2006)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didá-
tico escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

8 “Este texto aperfeiçoa os de 1967/69, que especificavam a gratuidade e a obrigatoriedade dos 7 aos 14 
anos, criando a possibilidade de se restringir o atendimento aos indivíduos fora desta faixa etária. Avan-
ça, também, ao especificar o atendimento dos que não mais se encontram na idade considerada ‘ideal’ 
para o ensino fundamental” (OLIVEIRA, 1999, p. 62).

9 Aqui, tem-se uma questão para debate: o inciso I menciona a obrigatoriedade de atendimento dos 4 aos 
17 anos. Não há referência textual ao ensino médio, mas, se alinharmos a determinação do inciso I ao 
termo ‘progressiva universalização’ do inciso II, temos, pois, uma convergência legal para a compulso-
riedade dessa etapa da educação básica.
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§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autori-

dade competente.10

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela frequência à escola.

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

Art. 210. 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.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental.

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais 

e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 14, de 1996)

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 14, de 1996)

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de 
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional  
nº 59, de 2009)

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por 
cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino.

§ 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 é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que 
a transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no “caput” deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual 
e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no 
que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida 
pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (Vide Decreto nº 6.003, de 2006)

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcio-
nalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, 

no caso de encerramento de suas atividades.
§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da 

lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na 
localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na 
localidade.

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de 
educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 85, de 2015)

1010 “A novidade é a possibilidade de responsabilizar, pessoal e diretamente, a autoridade incumbida da 
oferta deste direito, e não apenas o Poder Público em geral” (OLIVEIRA, 1999, p. 64).

cont.
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Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manuten-
ção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 
das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - melhoria da qualidade do ensino;

IV - formação para o trabalho;

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

Fonte: Brasil (1988).
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2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tDE9g402ht8>.

GLOBO. Extra. Enem 2012: confira quais foram as Constituições que o Brasil já teve. 2015. 
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-quais-foram-as-constituicoes-que-brasil-ja-teve-6297659.html>.
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INSTITUCIONAIS - Promulgação da Constituição de 1988. TV Senado, 2013. Disponível em: 
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11 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.
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Constituição do Estado do  
Rio Grande do Sul

O Brasil é uma república federativa, garantida desde o 
art. 1º de sua Constituição: “A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito” 
(BRASIL, 1988).

No âmbito da organização federativa, a Constituição de 
1988 apresenta o Título III - Da organização do Estado, Capí-
tulo III – Dos Estados federados, no qual prevê a elaboração de 
Constituições estaduais: “Art. 25. Os Estados organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

O texto da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul 
data de 3 de outubro de 1989, mas há alterações ou emendas 
constitucionais a contar de 1991. No Quadro 5, apresenta-se a 
síntese da organização dessa norma. 

Quadro 5 – Organização da Constituição estadual de 1989

TÍTULO I Dos Princípios Fundamentais (arts. 1º e 2º)

TÍTULO II Da Organização do Estado (arts. 3º a 48)

TÍTULO III Da Organização dos Poderes (arts. 49 a 123) 

TÍTULO IV Da Ordem Pública (arts. 124 a 139)

TÍTULO V Das Finanças, da Tributação e do Orçamento (arts. 140 a 156)

TÍTULO VI Da Ordem Econômica (arts. 157 a 188)

TÍTULO VII Da Segurança Social (arts. 189 a 267)

TÍTULO VIII Disposição Final (art. 268)

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (arts. 1º a 67)

Fonte: compilação da autora. 
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Na Constituição estadual, o espaço dedicado à educação figura, tematica-
mente, no Título VII – Da segurança social, fazendo parte do Capítulo II – Da 
educação, da cultura, do desporto, da ciência e tecnologia, da comunicação social 
e do turismo, Seção I - Da educação. Tal seção é composta por 24 artigos, do art. 
196 ao 219 (Quadro 6).

Quadro 6 – Descrição dos temas afetos à educação na Constituição Estadual 

Artigo Assunto

196 Conceito e finalidade da educação

197 Princípios da educação

198 Programas complementares (material didático, transporte, alimentação, saúde...)

199 Dever do Estado em relação à educação

200 Premissa de que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo

201 Financiamento da educação

202 Financiamento da educação

203 Financiamento da educação (prestação de contas)

204 Regulamentação do salário-educação

205 Financiamento da educação (proporcionalidade na destinação de recursos)

206 Organização do Sistema Estadual de Ensino

207 Conselho Estadual de Educação (conceito, definição e composição)

208 Plano Estadual de Educação

209 Conselho Estadual de Educação (organização pedagógica do sistema estadual de ensino)

210 Plano de Carreira ao Magistério Público Estadual

211 Formação docente

212 Associações da comunidade escolar

213 Conselhos escolares

214 Educação especial

215 Financiamento da educação infantil

216 Garantia do ensino fundamental completo em escolas da zona urbana

217 Educação profissional

218 Bibliotecas escolares

219 Previsão da geração de renda em escolas públicas estaduais

Fonte: compilação da autora. 
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Além dos artigos arrolados na seção que trata da educação, a Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul ainda assume essa temática nos seguintes artigos:

Art. 148-A. As receitas recebidas da União pelo Estado, decorrentes da participação 
no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natu-
ral de que trata o § 1.º do art. 20 da Constituição Federal, constituirão um Fundo 
Estadual para o Desenvolvimento Social, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n.º 70, de 15/08/14)
Parágrafo único. O Estado aplicará os recursos do Fundo de que trata este artigo 
no montante de 75% (setenta e cinco por cento) na área da educação pública, com 
prioridade para a educação básica, e 25% (vinte e cinco por cento) na área da saúde. 
(Incluído pela Emenda Constitucional n.º 70, de 15/08/14)
Art. 190. A Segurança Social é garantida por um conjunto de ações do Estado, dos 
Municípios e da sociedade, destinadas a tornar efetivos os direitos ao trabalho, à 
educação, à alimentação, à cultura, ao desporto, ao lazer, à saúde, à habitação e à 
assistência social, assegurados ao indivíduo pela Constituição Federal, guardadas as 
peculiaridades locais. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º49, de 08/07/05)
Art. 221. Constituem direitos culturais garantidos pelo Estado:
II - o acesso à educação artística e ao desenvolvimento da criatividade, principal-
mente nos estabelecimentos de ensino, nas escolas de arte, nos centros culturais e 
espaços de associações de bairros (RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

Já no Ato das disposições constitucionais transitórias, o assunto figura nos 
seguintes artigos:

Art. 17. Fica criado o Fundo Estadual de Educação, que será regulado por lei no 
prazo de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição.[...] 
Art. 34. No prazo de um ano da promulgação de sua Lei Orgânica, os Municípios, 
para habilitar-se ao recebimento de recursos do Estado, excetuados aqueles a serem 
transferidos, deverão preencher estes requisitos básicos:
I - comprovar a aplicação de no mínimo vinte e cinco por cento de sua receita com 
arrecadação de impostos, incluída a proveniente de transferências, no ensino pré-
-escolar e fundamental;
II - comprovar a existência e funcionamento de plano de carreira e de Conselho 
Municipal de Educação, criados por lei;
III - ter planos municipais de educação, de duração plurianual, aprovados pelo Con-
selho Municipal de Educação.
Art. 35. Dentro de cento e oitenta dias a contar da publicação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, será promulgada a lei do sistema estadual de ensino, 
estabelecendo a articulação deste com os sistemas municipais.
Art. 37. O Estado implementará, a partir de 1990, o plano emergencial de erradica-
ção do analfabetismo, valendo-se de meios existentes no sistema estadual de ensino 
e de recursos comunitários (RIO GRANDE DO SUL, 2014).



40  

Políticas, estrutura e gestão da educação básica: conteúdos para a formação de professores

Complementos12

25 ANOS Constituição estadual - Algir Lorenzon. TV Assembleia Legislativa - RS, 2014. Dis-
ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1QCu5_8L-Pc>. 

25 ANOS Constituição estadual - Carlos Araújo. TV Assembleia Legislativa - RS, 2014. Dis-
ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Nnt21VWvWlo>. 

25 ANOS Constituição estadual - Germano Bonow. TV Assembleia Legislativa - RS, 2014. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fVKzYBu_nDk>. 

25 ANOS Constituição estadual - Germano Rigotto. TV Assembleia Legislativa - RS, 2014. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TpwClgnz0Yc>.

25 ANOS Constituição estadual - Gleno Scherer. TV Assembleia Legislativa - RS, 2014. Dis-
ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NDEhNdlWJwE>. 

25 ANOS Constituição estadual - Helio Musskoff. TV Assembleia Legislativa - RS, 2014. Dis-
ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=C-zuaVBg3go>. 

25 ANOS Constituição estadual - José Fortunati. TV Assembleia Legislativa - RS, 2014. Dis-
ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=I17tuTHPHlU>. 

25 ANOS Constituição estadual - José Ivo Sartori. TV Assembleia Legislativa - RS, 2014. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=diMbvIICEiU>. 

25 ANOS Constituição estadual - Sanchotene Felice. TV Assembleia Legislativa - RS, 2014. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0vELixSj9yc>.

12 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=1QCu5_8L-Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Nnt21VWvWlo
https://www.youtube.com/watch?v=fVKzYBu_nDk
https://www.youtube.com/watch?v=TpwClgnz0Yc
https://www.youtube.com/watch?v=NDEhNdlWJwE
https://www.youtube.com/watch?v=C-zuaVBg3go
https://www.youtube.com/watch?v=I17tuTHPHlU
https://www.youtube.com/watch?v=diMbvIICEiU
https://www.youtube.com/watch?v=0vELixSj9yc


Leis orgânicas municipais

Na esfera local, consideramos a Lei Orgânica como a legisla-
ção máxima no que diz respeito ao município. A Constituição fede-
ral de 198813 apresenta uma série de dispositivos que referendam 
a autonomia da esfera local, a iniciar pelo Título I - Dos princípios 
fundamentais, que determina que: “Art. 1º A República Federativa 
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municí-
pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito [...]” (BRASIL, 1988), matizando o federalismo que assinala 
a organização política brasileira.

Ainda seguindo a perspectiva constitucional, o art. 18 refe-
renda a organização político-administrativa nacional, a partir da 
união indissolúvel de entes federados autônomos: “Art. 18. A orga-
nização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988).

No Título III - Da organização do Estado, Capítulo I - Da or-
ganização político-administrativa, há menção explícita à Lei Orgâ-
nica:

Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, 
elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado 
da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios 
desta.
Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à 
Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica 
respectiva, em dois turnos de discussão e votação, respeitado o dis-
posto na Constituição Federal e na Constituição Estadual (BRA-
SIL, 1988, grifo nosso).
Na sequência, o Capítulo IV - Dos Municípios indica:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Cons-
tituição do respectivo Estado (BRASIL, 1988, grifo nosso).

13 Particularmente, no que se refere ao estado do Rio Grande do Sul, a Constituição 
estadual referenda a prerrogativa de autonomia dos municípios em relação a sua Lei 
Orgânica, da seguinte maneira: “Art. 8.º O Município, dotado de autonomia política, 
administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, 
observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição” 
(RIO GRANDE DO SUL, 2014). 
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Sequencialmente, o artigo 29 da Constituição federal desdobra-se em cator-
ze incisos que objetivam descrever os preceitos que devem nortear a elaboração 
de uma lei orgânica municipal. Ainda em termos práticos, salienta-se que:

[...] a Lei Orgânica deve ser promulgada pela câmara municipal, isso significa que 
ela não é passível de sanção pelo prefeito, que não participa de sua elaboração nem 
a ratifica. Por via de consequência, o que não pode ser sancionado também não 
pode ser vetado, de maneira que o Executivo não desfruta de prerrogativa consti-
tucional para deliberar ou manifestar aquiescência em relação à lei organizatória 
da comunidade local. Esse aspecto serve para demonstrar que a Lei Orgânica não 
se confunde com a lei complementar ou ordinária, uma vez que estas dependem de 
sanção por parte do prefeito e são passíveis de veto, que é uma negativa de sanção 
(RESENDE, 2008, p. 27).

Essa característica demonstra que uma lei orgânica usufrui de superiori-
dade em relação às outras legislações (leis complementares, ordinárias, etc.), e é 
um aspecto típico de uma Constituição (RESENDE, 2008), o que legitima o senso 
comum vigente de que uma lei orgânica seria o equivalente à Constituição de um 
município, uma vez que “[...] se trata de documento legislativo dotado de valor 
fundante, que vincula toda a produção normativa inferior dentro da esfera local, 
a Lei Orgânica não pode ser outra coisa senão a própria Constituição do Municí-
pio” (RESENDE, 2008, p. 31). 

Complemento14

Videoaula explicando o artigo 29 da Constituição federal e as Leis Orgânicas Municipais: 

CF/88 - Art. 29 (Leis Orgânicas). Editora Atualizar, 2015. Disponível em: <https://www.you-
tube.com/watch?v=X7JyoT-PJy8>.

14 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=X7JyoT-PJy8
https://www.youtube.com/watch?v=X7JyoT-PJy8


Estatuto da Criança e do 
Adolescente

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, estabelece o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente. Ordinária e popularmente re-
ferida pela sigla ECA, a lei revoga/substitui a Lei nº 4.513, de 1º 
de dezembro de 1964 (que criara a Fundação Nacional do Bem-
-Estar do Menor) e a Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979, que 
institui o Código de Menores.15 A lei é composta por três partes: 
Parte geral (do art. 1º ao 85), Parte especial (do art. 86 ao 258-B) 
e Disposições finais e transitórias (do art. 259 ao 267).

A primeira menção à educação vem logo no início, quando 
do Título I – Das disposições preliminares:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em ge-
ral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efe-
tivação 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 (BRASIL, 1990).

Há, ainda, no corpo da lei, diversas alusões ao termo, que 
remetem a um conceito ampliado de educação, que transcende à 
escolarização. Tais menções ocorrem nos artigos 14, 18-A, 18-B, 
22, 70-A, 90, 92 e 136.

A educação é referenciada como tema específico na lei, já 
na Parte geral, em seu Título II - Dos direitos fundamentais, que 
engloba do art. 7º ao 69, o Capítulo IV - Do Direito à educação, à 
cultura, ao esporte e ao lazer, abrangendo do art. 53 ao 59, con-
forme se observa no Quadro 7. 

15 Cumpre destacar que a Lei nº 6.697/1979 não apresentava nenhuma referência ao 
conceito ou ao processo de educação/escolarização (garantias, procedimentos...). 
De igual forma, a lei tratava de: “assistência, proteção e vigilância a menores” 
(art. 1º), sendo que o termo vigilância vai se repetir oito vezes ao longo do texto 
legal.
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Quadro 7 – Lei nº 8.069/199016

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras provi-
dências.
[...]
Capítulo IV
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
 Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como parti-

cipar da definição das propostas educacionais.
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 

cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.16

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabi-
lidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 
junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.

Art. 57. 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 obrigatório.
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 
social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e 
espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.

Fonte: Brasil (1990). 

16 Aqui referenda-se a ideia do direito público subjetivo, já mencionada na Constituição federal: “Art. 208. 
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de [...] § 1º O acesso ao ensino 
obrigatório e gratuito é direito público subjetivo” (BRASIL, 1988). Importa dizer que direito público 
subjetivo é “[...] aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir direta e imediatamente do Estado 
o cumprimento de um dever e de uma obrigação. O titular desse direito é qualquer pessoa, de qualquer 
idade, que não tenha tido acesso à escolaridade obrigatória na idade apropriada ou não [...] Trata de um 
direito subjetivo, ou seja, um sujeito é o titular de uma prerrogativa própria desse indivíduo, essencial 
para sua personalidade e sua cidadania” (CURY, 2002a, p. 21).
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Complementos17

BRASIL. Câmara dos Deputados. Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. 
2015. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/CAMARA-
-HOJE/492203-ESTATUTO-DA-CRIANCA-E-DO-ADOLESCENTE-COMPLETA-25-ANOS.
html>. 

DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara Amorin. Estatuto da Criança e do Adoles-
cente anotado e interpretado. 6. ed. Curitiba: Ministério Público do Estado do Paraná; Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. Disponível em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2013_6ed.pdf>.

ESTATUTO da Criança e do Adolescente - Sala Debate - Canal Futura - Parte 01. Canal Fu-
tura, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SSyKmtOz9wA>. 

ESTATUTO da Criança e do Adolescente - Sala Debate - Canal Futura - Parte 02. Canal Fu-
tura, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=80qSAZCwF2A>.

ESTATUTO da Criança e do Adolescente – UFG. Ciar UFG, 2011. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=y5r6vThH_XU>.

GARCIA, Alexandre. Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. Globo News. 
Reportagem. Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/alexandre-garcia/videos/v/ale-
xandre-garcia-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-completa-25-anos/4324914/>.

PARANÁ. Secretaria da Educação. História do ECA. Animação. 2011. Disponível em: <http://
www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13131>.

________. Secretaria da Educação. Conhecendo o ECA. Animação com o resumo dos direitos e 
deveres da criança e do adolescente. 2009. Disponível em: <http://www.gestaoescolar.diaadia.
pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13053>.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Estatuto da Criança e do Adolescente no con-
texto escolar. Videoaula. Disponível em: <http://ufftube.uff.br/video/GOK54YARA3BM/Curso-
-Estatuto-da-Crian%C3%A7a-e-do-Adolescente-no-contexto-escolar>. 

17 O material sugerido foi acessado em 18 de março de 2016.

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/CAMARA-HOJE/492203-ESTATUTO-DA-CRIANCA-E-DO-ADOLESCENTE-COMPLETA-25-ANOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/CAMARA-HOJE/492203-ESTATUTO-DA-CRIANCA-E-DO-ADOLESCENTE-COMPLETA-25-ANOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/CAMARA-HOJE/492203-ESTATUTO-DA-CRIANCA-E-DO-ADOLESCENTE-COMPLETA-25-ANOS.html
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2013_6ed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SSyKmtOz9wA
https://www.youtube.com/watch?v=80qSAZCwF2A
https://www.youtube.com/watch?v=y5r6vThH_XU
https://www.youtube.com/watch?v=y5r6vThH_XU
http://g1.globo.com/globo-news/alexandre-garcia/videos/v/alexandre-garcia-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-completa-25-anos/4324914/
http://g1.globo.com/globo-news/alexandre-garcia/videos/v/alexandre-garcia-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-completa-25-anos/4324914/
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13131
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13131
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13053
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13053
http://ufftube.uff.br/video/GOK54YARA3BM/Curso-Estatuto-da-Criança-e-do-Adolescente-no-contexto-escolar
http://ufftube.uff.br/video/GOK54YARA3BM/Curso-Estatuto-da-Criança-e-do-Adolescente-no-contexto-escolar


Plano Nacional de Educação

Não é, na realidade, com as nossas tradições que nos devemos embria-
gar, mas com o nosso futuro – o brilhante futuro que nos aguarda, se o 

soubermos preparar (TEIXEIRA, 1976, p. 18).

A questão em tela, quando discutimos ‘Plano’ de educação é o 
planejamento. Para além de uma legislação, um plano de educação 
assume o condão de estabelecer metas e objetivos educacionais, que 
estruturam e planificam a educação, em diferentes níveis, modali-
dades e assuntos.

O Plano Nacional de Educação é conceituado como:

Documento-referência da política educacional brasileira, para to-
dos os níveis de governo. Contempla um diagnóstico da educação no 
país e, a partir deste, apresenta princípios, diretrizes, prioridades, 
metas e estratégias de ação para enfretamento dos problemas edu-
cacionais do país (MINTO, [entre 1986-2006], não paginado).

A legislação educacional vigente indica e embasa a elaboração 
de planos de educação, especialmente a partir da Constituição fe-
deral de 1988 e da LDB, cujos excertos que remetem ao tema estão 
dispostos a seguir. 

Na Constituição de 1988:

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de du-
ração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a manuten-
ção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (BRASIL, 1988, grifo nosso).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

TÍTULO IV
Da Organização da Educação Nacional
Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 
regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supleti-
va em relação às demais instâncias educacionais.
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei.
Art. 9º A União incumbir-se-á de:
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios; […]
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: [...]
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 
diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações 
e as dos seus Municípios; […]
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sis-
temas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 
Estados (BRASIL, 1996, grifo nosso).

Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/2014

Para focar o atual Plano Nacional de Educação, é adequado observarmos 
três pontos: a gênese da ideia de um plano comum para a educação, a listagem 
dos planos e planejamentos nacionais anteriores e a constituição do atual PNE.

1) Gênese: Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932)

Historicamente, foi com o chamado movimento renovador, nos anos 1920-30, que 
se concebeu, pela primeira vez no Brasil, a ideia de um Plano Nacional de Educa-
ção. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, assinado por um seleto 
grupo de educadores, foi o documento que sintetizou as ideias desse movimento e 
estabeleceu a necessidade de um plano nesses moldes. Na legislação educacional, 
foi na Constituição Federal de 1934, Artigo 150, que apareceu a primeira referência 
ao PNE, mas sem estar acompanhado de um amplo levantamento e estudo sobre as 
necessidades educacionais do país (MINTO, [entre 1986-2006]).
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2) Planos/planejamentos anteriores

– 1937 – Elaborado pelo Conselho Nacional de Educação
– 1962 – Plano Nacional de Educação, sendo que: 

O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962, elaborado já na vigência 
da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024, de 1961. 
Ele não foi proposto na forma de um projeto de lei, mas apenas como uma iniciativa 
do Ministério da Educação e Cultura, iniciativa essa aprovada pelo então Conse-
lho Federal de Educação. Era basicamente um conjunto de metas quantitativas 
e qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos. Em 1965, sofreu uma 
revisão, quando foram introduzidas normas descentralizadoras e estimuladoras da 
elaboração de planos estaduais. Em 1966, uma nova revisão, que se chamou Plano 
Complementar de Educação, introduziu importantes alterações na distribuição dos 
recursos federais, beneficiando a implantação de ginásios orientados para o traba-
lho e o atendimento de analfabetos com mais de dez anos (BRASIL, 2001). 

– 1966 – Plano Complementar de Educação
– 1986 – Plano Educação para Todos
– 1993 – Plano Decenal de Educação para Todos
– 1996 – Plano Nacional de Educação do Brasil
– 2001 – Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001

O Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) era composto por uma 
lei com sete artigos e um anexo, estruturado a partir de diagnósticos, diretrizes, 
objetivos e metas para cinco eixos: níveis de ensino, modalidades de ensino, ma-
gistério da educação básica e financiamento e gestão. Além desses tópicos, o ane-
xo ainda contava com uma introdução, expondo o histórico da lei, seus objetivos 
e prioridades, além de um tópico derradeiro, estipulando o acompanhamento e a 
avaliação do plano.

3) Atual Plano Nacional de Educação

• Origem: Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE 2011/2020) 
nº 8.035/2010

• Lei aprovada em 25 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da 
União em 26 de junho de 2014

• Composta por duas peças processuais: a lei e o anexo
• A lei é composta por catorze artigos
• O anexo é composto por 20 metas e 254 estratégias.
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Da lei, destaques

Dos catorze artigos que compõem a Lei nº 13.005/2014, destacam-se cinco 
para descrição e comentário, iniciando-se pelo art. 2º, que descreve as diretrizes 
que conduzirão o PNE. E, como destaca Dourado: 

[...] as diretrizes do plano sinalizam políticas educacionais de visão ampla que arti-
culam a universalização do atendimento escolar à melhoria da qualidade, à forma-
ção para o trabalho e, também, a uma concepção abrangente de formação, respeito 
à diversidade e promoção da sustentabilidade socioambiental, reafirmando o prin-
cípio da gestão democrática e acenando, claramente, como princípio, para a valori-
zação dos profissionais da educação (DOURADO, 2011, p. 39).

Conforme o art. 2º da Lei nº 13.005/2014: 

Art. 2º São diretrizes do PNE: 
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidada-
nia e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 
éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessida-
des de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014).

Outros destaques da lei do PNE atual dizem respeito ao art. 5º, que prevê 
monitoramento contínuo e avaliações periódicas em relação à execução e ao cum-
primento de suas metas.

Quanto ao art. 7º do PNE, esse reforça o regime de colaboração entre os 
entes federados (textualmente previsto nos artigos 211, 214, 216-A e 219-B da 
Constituição federal de 1988). Com o reforço ao dispositivo constitucional do re-
gime de colaboração: 

Busca-se, pois, uma finalidade comum, um sentido geral, com regras e normas de 
modo a obter uma harmonia interna. Espera-se, com isso, que não haja antinomias 
no interior das e entre as competências e que, coexistindo lado a lado, formem um 
conjunto harmonioso visando aos fundamentos, objetivos e finalidades maiores e 
comuns postos na Constituição (CURY, 2010, p. 20).

Além disso, o art. 8º indica a elaboração de planos de educação relaciona-
dos, articulados por ente federado:
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Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus cor-
respondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em 
consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo 
de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.
§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estraté-
gias que:
I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas so-
ciais, particularmente as culturais;
II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comuni-
dades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade 
cultural;
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, as-
segurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades;
IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas edu-
cacionais.
§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo, serão reali-
zados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da 
sociedade civil (BRASIL, 2014).

Já o art. 10 estabelece vinculações orçamentárias explícitas em relação à 
consecução das metas do PNE:

Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados de 
maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as 
diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, 
a fim de viabilizar sua plena execução (BRASIL, 2014).

Do anexo

Quadro 8 – Assuntos tratados em cada meta

1 - Educação infantil
2 - Ensino 
fundamental

3 - Ensino médio
4 - Educação especial/ 
inclusiva

5 - Alfabetização

6 - Educação integral
7 - Aprendizado 
adequado na 
idade certa

8 - Escolaridade 
média

9 - Alfabetização e 
alfabetismo funcional 
de jovens e adultos

10 - Educação de 
Jovens e Adultos 
integrada à educação 
profissional

11 - Educação 
profissional

12 - Educação 
superior

13 - Titulação de 
professores da 
educação superior

14 - Pós-graduação
15 - Formação de 
professores

16 - Formação continuada 
e pós-graduação de 
professores

17 - Valorização 
do professor

18 - Plano de 
carreira docente

19 - Gestão 
democrática

20 - Financiamento da 
educação

Fonte: disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne>.

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne
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Figura 3 – Metas do Plano Nacional de Educação 

Fonte: disponível em: <http://pne.mec.gov.br/perguntas-frequentes>.

Complementos18

BRASIL. Ministério da Educação. O Plano Nacional de Educação (2014/2024) em movimento. 
Disponível em: <http://pne.mec.gov.br>.

DANIEL Cara fala sobre desafios do novo Plano Nacional de Educação. Nova Escola, 2014. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7AWefP_m3qc>. 

GLOBO. Entenda as metas do Plano Nacional de Educação. 2014. Disponível em: <http://
g1.globo.com/globo-news/dossie-globo-news/videos/t/ultimos-programas/v/alexandre-garcia-
-entenda-as-metas-do-plano-nacional-da-educacao/3452730/>.

OBSERVATÓRIO DO PNE. Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>.

PLANO Municipal de Educação – Binho Marques. Fundação Lemann, 2014. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=1EMpWN7Bcps&noredirect=1>.

PLANO Municipal de Educação. Conviva Educação, 2015. Disponível em: <https://www.you-
tube.com/watch?v=8XTcyYetyLI>.

PLANO Nacional de Educação. Canal Futura, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=ELxpCnyIgTo>.

18 O material sugerido foi acessado em 18 de março de 2016.

http://pne.mec.gov.br/perguntas-frequentes
http://pne.mec.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=7AWefP_m3qc
http://g1.globo.com/globo-news/dossie-globo-news/videos/t/ultimos-programas/v/alexandre-garcia-entenda-as-metas-do-plano-nacional-da-educacao/3452730/
http://g1.globo.com/globo-news/dossie-globo-news/videos/t/ultimos-programas/v/alexandre-garcia-entenda-as-metas-do-plano-nacional-da-educacao/3452730/
http://g1.globo.com/globo-news/dossie-globo-news/videos/t/ultimos-programas/v/alexandre-garcia-entenda-as-metas-do-plano-nacional-da-educacao/3452730/
http://www.observatoriodopne.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=1EMpWN7Bcps&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=8XTcyYetyLI
https://www.youtube.com/watch?v=8XTcyYetyLI
https://www.youtube.com/watch?v=ELxpCnyIgTo
https://www.youtube.com/watch?v=ELxpCnyIgTo
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PLANO Nacional de Educação (PNE): história e conquistas da sociedade civil (VERSÃO ME-
NOR). Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 2015. Disponível em: <https://www.you-
tube.com/watch?v=IEAQbROE4QA>.

UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. A trajetória do Pla-
no Nacional de Educação (PNE). 2014. Disponível em: <http://undime.org.br/a-trajetoria-do-
-plano-nacional-de-educacao-pne/>.

http://undime.org.br/a-trajetoria-do-plano-nacional-de-educacao-pne/
http://undime.org.br/a-trajetoria-do-plano-nacional-de-educacao-pne/


Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional

O conceito de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal é, segundo Teixeira: 

Lei federal sui generis, à maneira do Código Civil, do Código 
Comercial, etc. destinada a regular a ação dos Estados, dos Mu-
nicípios, da União e da atividade particular no campo do ensino 
[...]; a autoridade implícita na lei sujeita a todos quanto a seu 
cumprimento, sua interpretação e sua execução (1976, p. 227).

Nesse sentido, Saviani afirma que: 

Considerando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional como a Lei maior da educação no país, por isso mesmo 
denominada, quando se quer acentuar a sua importância, de 
“carta magna da educação”, ela se situa imediatamente abaixo 
da constituição, definindo as linhas mestras do ordenamento 
geral da educação brasileira. Dado este caráter de uma lei ge-
ral, diversos de seus dispositivos necessitam ser regulamenta-
dos através de legislação específica de caráter complementar. E 
é precisamente nesse contexto que vai se processando, através 
de iniciativas governamentais, o delineamento da política edu-
cacional que se busca implementar (1998, p. 2).

Tabela 2  – Síntese sobre as LDBs19

Ano 196119 1971 1996

Lei LDB 4.024 LDB 5.692 LDB 9.394

Data da promulgação
20 de dezembro  
de 1961

11 de agosto  
de 1971

20 de dezembro 
de 1996

Estrutura formal
13 títulos/ 
120 artigos

8 capítulos 
/88 artigos

9 títulos/ 
92 artigos

Fonte: compilação e organização da autora com base nos sites: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L9394.htm; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm;  http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L4024.htm e http://www.estadao.com.br/noticias/geral,os-50-anos-da-maior-lei-bra-
sileira-para-a-educacao-imp-,825985.

19 Eventualmente, algumas literaturas tratam a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 
1968 – que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua 
articulação com a escola média –, como uma LDB. Sustenta-se, entretanto, a ideia 
de que a citada lei não se configura como tal, mas, sim, como uma reforma. O con-
teúdo integral da lei pode ser acessado em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L>.
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O estabelecimento de diretrizes para a educação nacional é de competência 
privativa da União, tal qual expresso na Constituição de 1988: “Art. 22. Compete 
privativamente à União legislar sobre […] XXIV - diretrizes e bases da educação 
nacional” (BRASIL, 1988). 

No Quadro 9, apresenta-se a estrutura geral da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. 

Estrutura geral da Lei nº 9.394/1996

Quadro 9 – Estrutura geral da Lei nº 9.394/1996

TÍTULO I – Da educação (art. 1°)

TÍTULO II – Dos princípios e fins da educação nacional (art. 2° ao 3°)

TÍTULO III – Do direito a educação e do dever de educar (art. 4° ao 7°)

TÍTULO IV – Da organização da educação nacional (art. 8° ao 20)

TÍTULO V – Dos níveis e modalidades de educação e ensino (art. 21 ao 60)

CAPÍTULO I – Da composição dos níveis escolares (art. 21)

CAPÍTULO II – Da educação básica

SEÇÃO I – Das disposições gerais (art. 22 ao 28)

SEÇÃO II – Da educação infantil (art. 29 ao 31)

SEÇÃO III – Do ensino fundamental (art. 32 ao 34)

SEÇÃO IV – Do ensino médio (art. 35 ao 36)

SEÇÃO IV-A – Da educação profissional técnica de nível médio (art. 36-a ao 36-d)

SEÇÃO V – Da educação de jovens e adultos (art. 37 ao 38)

CAPÍTULO III – Da educação profissional (art. 39 ao 42)

CAPÍTULO IV – Da educação superior (art. 43 ao 57)

CAPÍTULO V – Da educação especial (art. 58 ao 60)

TÍTULO VI – Dos profissionais da educação (art. 61 ao 67)

TÍTULO VII – Dos recursos financeiros (art. 68 ao 77)

TÍTULO VIII – Das disposições gerais (art. 78 ao 86)

TÍTULO IX – Das disposições transitórias (art. 87 ao 92)

Fonte: Brasil (1996). 

Complementos20

D02 - LDB - Entrevista com Carlos Roberto Jamil Cury. Univesp TV, 2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=IJYyJhPPfbk>.

NA ÍNTEGRA - Francisco Cordão – LDB. Univesp TV, 2016. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=pENOe9qTGJw>. 

20 O material sugerido foi acessado em 16 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=IJYyJhPPfbk


Agendas contemporâneas

O termo agenda aplicado à educação surgiu após os anos 1990, 
geralmente utilizado como sinônimo de pauta temática, assunto prio-
ritário, planejamento, organização, cronograma de investimento ou 
ação. Um dos textos mais esclarecedores sobre o termo foi escrito por 
Roger Dale (2001), amplamente citado em outras publicações, consi-
derado um marco fundador para o uso e o entendimento de agenda.

Dale introduz o conceito de agenda globalmente estruturada 
para a educação, termo retomado por vários autores, entre eles: Afonso 
(2003); Afonso e Antunes (2001); Shiroma e Evangelista (2007) e Sco-
cuglia (2008). Esses autores apresentam, para tal conceito, o sentido de 
pauta circunstanciada ou prioridade estabelecida a partir de condições 
contextuais. Essa pauta ou lista de prioridades envolveria problemas 
a serem enfrentados, demandas a serem atendidas, objetivos a serem 
perseguidos e ações de políticas educacionais a serem instauradas.

Por tal viés, dentre as pautas (pontos, destaques, priorida-
des...) contemporâneas, figuram – entre outras – as discussões so-
bre o Sistema Nacional de Educação e o regime de colaboração.

Sistema Nacional de Educação

Atualmente, e nas legislações reguladoras, o Sistema Nacio-
nal de Educação está expresso no art. 214 da Constituição federal, 
associado ao regime de colaboração e atrelado à previsão de elabo-
ração do Plano Nacional de Educação.

Já na LDB nº 9.394/1996, não há nenhuma menção explícita 
ao termo, consta apenas um indicativo do conceito no Título IV – Da 
organização da educação nacional:

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organi-
zarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função nor-
mativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais (BRASIL, 1996).

Pouco potencializado na LDB, o Sistema Nacional de Educação 
parece, entretanto, ser um dos eixos do Plano Nacional de Educação 
– Lei nº 13.005/2014 –, como referido no art. 13:
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Art. 13. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da 
publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação 
entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretri-
zes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014).

A despeito de tal centralidade no corpo da lei, o assunto não goza de espe-
cificações no anexo que estabelece as metas e as estratégias para a efetivação/
dinamização do referido plano. No anexo, o termo aparece uma única vez, asso-
ciado (novamente) ao regime de colaboração:

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País 
no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por 
cento) do PIB ao final do decênio 
20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, 
no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria 
educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, 
com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimen-
to das funções redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades edu-
cacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2014).

Mas, o que é o Sistema Nacional de Educação? Conceitualmente, “[...] o sistema 
nacional [...] no campo da educação, representa a união dos vários serviços educacio-
nais que se desenvolvem no âmbito territorial dos diversos entes que compõem a fe-
deração” (SAVIANI, 2010, p. 382). Envolve um princípio de organização que implica, 
sobretudo, em diálogo entre os diferentes sistemas de ensino e entes federados:

[...] o Sistema Nacional de Educação é a unidade dos vários aspectos ou serviços 
educacionais mobilizados por determinado país, intencionalmente reunidos de 
modo a formar um conjunto coerente que opera eficazmente no processo de educa-
ção da população do referido país (SAVIANI, 2010, p. 381).

Trata-se, pois, da articulação entre entes federados e sistemas de ensino, que 
não pode ser confundida com esses últimos, pois a legislação brasileira consente 
com a existência de diferentes sistemas de ensino, como descritos na sequência.

Sistemas de ensino

Para discutir os sistemas de ensino – definidos no âmbito da LDB –, cum-
pre entender que: 

[...] o conceito de sistema no âmbito da educação envolve, pelo menos, os seguintes 
elementos: 1. Intencionalidade, isto é, organização dos meios e controle das ativi-
dades tendo em vista os fins a atingir; 2. Conjunto de elementos articulados entre 
si envolvendo, portanto, coerência interna e formando uma totalidade. No caso da 
educação os elementos implicam instâncias normativas, administrativas e pedagó-
gicas, níveis e modalidades de ensino, instituições (escolas) com seus equipamentos 
materiais e pedagógicos e respectivos agentes; 3. Articulação com a sociedade em 
que se insere, respondendo às suas necessidades educacionais, o que implica a coe-
rência externa; 4. Normas próprias, isto é, capacidade de autorregulação, o que lhe 
confere um razoável grau de autonomia (SAVIANI, 2013, p. 217).
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Quadro 10 – Abrangência dos sistemas de ensino (LDB, arts. 16, 17 e 18)

Sistema União Estados/DF Municípios

Abrangência

Instituições federais de 
ensino, instituições pri-
vadas de educação su-
perior, órgãos federais 
de educação

Instituições estaduais de en-
sino, instituições municipais 
de educação superior, insti-
tuições privadas de ensino 
fundamental e médio, órgãos 
estaduais de educação

Instituições municipais de 
educação básica, institui-
ções privadas de educa-
ção infantil, órgãos muni-
cipais de educação

Fonte: compilação da autora organizada a partir dos artigos 16, 17 e 18 da LDB nº 9.394/1996.

É importante salientar que questões relacionadas aos sistemas de ensino 
– documentações, busca de vagas, matrículas, concursos públicos, entre outros 
assuntos – remetem sempre aos órgãos responsáveis por determinado sistema.

Assim, exemplarmente, se um cidadão busca vaga em escola municipal, 
deve recorrer ao órgão administrativo do sistema municipal de ensino em ques-
tão. Se ele procura documentações ou informações sobre escolas estaduais, deve 
recorrer, primeiramente, ao órgão administrativo do sistema estadual ou à sua 
representação local.

O órgão administrativo de um sistema de ensino é entendido como órgão 
composto, definido em analogia às escolas componentes de sua rede de ensino e 
a outros órgãos relacionados. 

Órgãos compostos que reúnem na sua estrutura outros órgãos menores, com fun-
ção principal idêntica (atividade-fim realizada de maneira desconcentrada) ou com 
funções auxiliares diversificadas (atividades-meio, atribuídas a vários órgãos meno-
res). Assim, uma Secretaria de Educação – órgão composto – tem na sua estrutura 
muitas unidades escolares – órgãos menores com atividade-fim idêntica – e órgãos 
de pessoal, de material, de transporte, etc. – órgãos menores com atividades-meio 
diversificadas – que auxiliam a realização do ensino, mas todos eles integrados e 
hierarquizados ao órgão maior (MEIRELLES, 1999, p. 45-46, grifo do autor).

Por conseguinte, os órgãos de um sistema de ensino compreendem: 

a) órgão administrativo: Secretaria de Educação (MEC, secretarias estaduais, 
secretarias municipais de educação ou denominações correlatas);

b) órgão normativo, deliberativo/consultivo: conselhos de educação;

c) órgãos apoiadores e/ou complementares: conselhos em geral, promoto-
rias e juizados especializados, órgãos de classe como sindicatos, diretó-
rios, grêmios estudantis e associações. 
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Complementos21

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino. O Sis-
tema Nacional de Educação: diversos olhares 80 anos após o manifesto. Brasília: MEC/SASE, 
2014. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002309/230901POR.pdf>. 

PORQUE precisamos de um Sistema Nacional de Educação? Todos pela Educação, 2016. Dis-
ponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/37000/por-que-precisa-
mos-de-um-sistema-nacional-de-educacao/>. 

SISTEMA Nacional de Educação. TV Senado, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=Xc5alxJRgPI>. 

SISTEMA Nacional de Educação deve trabalhar o federalismo, afirma Daniel Cara. TV Sena-
do, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=S_N8QxveRss>. 

Regime de colaboração

Em relação à educação, o regime de colaboração está previsto textualmente 
na Constituição federal de 1988 no artigo 211 e reforçado pelo artigo 214, do Capí-
tulo III - Da educação, da cultura e do desporto, Seção I - Da educação (Quadro 11).

Quadro 11 – Excertos sobre o regime de colaboração na Constituição federal 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sis-
temas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino 
públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a ga-
rantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios defini-
rão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009). [...]

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sis-
tema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de imple-
mentação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades 
por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

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

interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

Fonte: Brasil (1988).

21 O material sugerido foi acessado em 16 de março de 2016.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002309/230901POR.pdf
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/37000/por-que-precisamos-de-um-sistema-nacional-de-educacao/
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/37000/por-que-precisamos-de-um-sistema-nacional-de-educacao/
https://www.youtube.com/watch?v=Xc5alxJRgPI
https://www.youtube.com/watch?v=Xc5alxJRgPI
https://www.youtube.com/watch?v=S_N8QxveRss
http://Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://Emendas/Emc/emc59.htm#art2
http://Emendas/Emc/emc59.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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Todavia, a Constituição não menciona literalmente o regime de colaboração 
apenas para a educação, mas, igualmente, para a cultura (art. 216-A) e a ciência, 
a tecnologia e a inovação (art. 219-B). Assim, para compreensão do que significa 
a menção literal do termo na Constituição, interessa a definição de um regime 
de colaboração:

Com efeito, o que é a federação senão a unidade de vários estados que, preservando 
suas respectivas identidades, intencionalmente se articulam tendo em vista asse-
gurar interesses e necessidades comuns? E não é exatamente por isso que o nível 
articulador da federação, a instância que representa e administra o que há de co-
mum entre os vários entes federativos se chama precisamente União? (SAVIANI, 
2010, p. 382).

Especificamente na educação, o regime de colaboração é regulado de forma 
abrangente na LDB 9.394/1996, no Título IV - Da organização da educação na-
cional, do art. 8º ao 12:

Art. 9º A União incumbir-se-á de: [...] III - prestar assistência técnica e financeira 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus 
sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercen-
do sua função redistributiva e supletiva (BRASIL, 1996). 

Para funcionar, o regime de colaboração parte do princípio da hierarquia 
em relação às legislações e às normas nacionais, observa-se, especialmente em 
relação ao tema, o uso do termo normas complementares (arts. 10, 11 e 36-B da 
LDB, por exemplo).

Complementos22

ARAUJO, Luiz. O desafio do regime de colaboração no novo Plano Nacional de Educação. Jor-
nal de Políticas Educacionais, Curitiba, n. 16, p. 59-65, jul./dez. 2014. Disponível em: <http://
www.jpe.ufpr.br/n16_6.pdf>.

CONSULTOR do Senado Federal fala do regime de colaboração - parte 5. TV Apeoc, 2012. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ngugmmhlacU>.

PINTO, José Marcelino Rezende. Federalismo, descentralização e planejamento da edu-
cação: desafios aos municípios. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 44, n. 153, p. 624-644, 
2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
-15742014000300008&lng=pt&nrm=iso>.

22 O material sugerido foi acessado em 16 de março de 2016.

http://www.jpe.ufpr.br/n16_6.pdf
http://www.jpe.ufpr.br/n16_6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ngugmmhlacU
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742014000300008&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742014000300008&lng=pt&nrm=iso


- PARTE 3 - 

EDUCAÇÃO BÁSICA



Organização geral da educação 
básica no Brasil

Conceito de educação básica

A educação básica é um conceito (CURY, 2002c) definido 
pelo artigo 21 da LDB (Lei nº 9.394/1996). No art. 21 está explici-
to: “A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, forma-
da pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 
II - educação superior” (BRASIL, 1996).

Trata-se de um nível da educação nacional que congrega, 
articuladamente, as três etapas que estão sob esse conceito: a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. “Re-
sulta daí que a educação infantil é a base da educação básica, o 
ensino fundamental é o seu tronco e o ensino médio é seu acaba-
mento, e é de uma visão do todo como base que se pode ter uma 
visão consequente das partes” (CURY, 2002c, p. 170). Assim, 
está definido que:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 
1996).

Em termos semânticos, a expressão base “provém do grego 
básis,eós e significa, ao mesmo tempo, pedestal, suporte, funda-
ção e andar, pôr em marcha, avançar” (CURY, 2002c, p. 170), 
sendo que essa educação que é base (apoio, alicerce, baldrame) 
tem finalidades expressas nos seguintes termos: “Art. 22. A edu-
cação básica tem por finalidades desenvolver o educando, asse-
gurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores” (BRASIL, 1996).

O art. 24 da LDB é tratado como um artigo estruturante, 
uma vez que define grande parte da organização da educação 
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básica. Devido a essa importância, no Quadro 12, apresenta-se o referido artigo 
integralmente. 

Quadro 12 – Organização geral da educação básica - LDB 9.394/1996

CAPÍTULO II - DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Seção I - Das Disposições Gerais

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as se-
guintes regras comuns:
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino 

médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver”. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser 
feita:

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na pró-
pria escola;

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;
c) 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;

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admi-
tir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as 
normas do respectivo sistema de ensino;

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;

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quali-

tativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 
finais;

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 
regimentos;

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas nor-
mas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do 
total de horas letivas para aprovação;

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série 
e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.

§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma pro-
gressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, 
no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de 
março de 2017. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 2º Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino notur-
no regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 4º. (Incluído pela 
Lei nº 13.415, de 2017)

Fonte: Brasil (1996). 



Das etapas da educação básica

Educação infantil

Quadro 13 – Educação Infantil 

CAPÍTULO II - DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Seção II - Da Educação Infantil

Art. 29.A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finali-
dade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspec-
tos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 
da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (Re-

dação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; (Incluído pela Lei  
nº 12.796, de 2013)

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o tur-
no parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; (Incluído pela Lei  
nº 12.796, de 2013)

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; (Incluí-
do pela Lei nº 12.796, de 2013)

V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. (Incluído pela Lei  
nº 12.796, de 2013)

Fonte: Brasil (1996). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Outras legislações23 

Parecer CNE/CEB nº 7/2011, aprovado em 2 de junho de 2011 - Profissionais da educação 
infantil: possibilidades de sua inclusão na carreira do magistério da educação básica e conse-
quente remuneração com recursos do Fundeb.

Parecer CNE/CEB nº 8/2011, aprovado em 7 de julho de 2011 – Admissibilidade de períodos 
destinados a férias e a recesso em instituições de educação infantil. 

Parecer CNE/CEB nº 23/2012, aprovado em 6 de dezembro de 2012 - Reexame do Parecer 
CNE/CEB nº 8/2011, que trata da admissibilidade de períodos destinados a férias e a recesso 
em instituições de educação infantil. 

Complementos24

CANAL de Notícias 15.02.2016 - Bloco 1 - UPFTV. 2016. Disponível em: <https://www.youtu-
be.com/watch?v=HjqrvApCMlc&feature=youtu.be.>.

EDUCAÇÃO Brasileira 188 - Beatriz de Oliveira Abuchaim e Eliana Bhering. Univesp TV, 
2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JopFcNCXDGc>.

TVUNESP. Educação infantil é tão ou mais importante que a universitária. Entrevista 
com Guilhermo Arias. Universidade Estadual Paulista, 2015. Disponível em: <http://www.
tv.unesp.br/4133>.

Ensino fundamental

O ensino fundamental é a etapa intermediária da educação básica, obriga-
tória desde a Constituição federal de 1988 (Quadro 14).

23 O texto completo dos pareceres pode ser acessado em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-
-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12992>.

24 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=8295&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=8456&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=12144&Itemid=
https://www.youtube.com/watch?v=HjqrvApCMlc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HjqrvApCMlc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JopFcNCXDGc
http://www.tv.unesp.br/4133
http://www.tv.unesp.br/4133
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12992
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12992
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Quadro 14 – Ensino Fundamental 

CAPÍTULO II - DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Seção III - Do Ensino Fundamental

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
(Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

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 conheci-
mentos 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.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino funda-

mental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-
-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunida-
des indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complemen-
tação da aprendizagem ou em situações emergenciais.

§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos 
das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de 
material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007) 

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do 
ensino fundamental. (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011).

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão 
e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o 
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação 
dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do 
ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. (In-
cluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações re-
ligiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 
22.7.1997)

Art. 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.

§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autoriza-
das nesta Lei.

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sis-
temas de ensino.

Fonte: Brasil (1996). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11525.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12472.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9475.htm#art1
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Complemento25

SADA, Juliana. Desvendando o PNE: meta 2 traz desafios históricos ao Brasil. Centro de 
Referências em Educação Integral, 2014. Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/noti-
cias/desvendendo-pne-meta-2-traz-desafios-historicos-ao-brasil/>.

Ensino médio

O ensino médio e o prosseguimento dos estudos

Inicialmente, é importante delimitar ensino médio como “etapa final da 
educação básica” (art. 35, Lei nº 9.394/1996), com duração mínima de três anos, 
que busca contemplar quatro finalidades distintas: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fun-
damental, 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 aperfei-
çoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pen-
samento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disci-
plina (BRASIL, 1996). 

Percebe-se que a lei não menciona o ensino superior como etapa sucessora 
natural ao ensino médio. Fala-se apenas em ‘prosseguimento dos estudos’, que 
poderá ocorrer no ensino superior ou em cursos técnicos/profissionalizantes.

Importa mencionar que essa continuidade foi incluída pela Lei  
nº 11.741/2008, prevendo para o ensino médio a dupla condição de preparação 
geral para o trabalho e/ou a habilitação profissional, tendência que vai se conso-
lidar no texto do Plano Nacional de Educação de 2014, Lei nº 13.005/2015. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2012), 
em seu art. 15, § 2º, já reconhecem que “[...] o projeto político-pedagógico, na sua 
concepção e implementação, deve considerar os estudantes e os professores como 
sujeitos históricos e de direitos, participantes ativos e protagonistas na sua di-
versidade e singularidade” (BRASIL, 2012).

Contudo, ao assumir que esses sujeitos históricos são protagonistas de des-
tinos históricos que podem ser dinamicamente diferentes, assume-se também a 
legitimidade da heterogeneidade de perspectivas e projetos formativos para o 
próprio ensino médio, sendo que: 

25 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

http://educacaointegral.org.br/noticias/desvendendo-pne-meta-2-traz-desafios-historicos-ao-brasil/
http://educacaointegral.org.br/noticias/desvendendo-pne-meta-2-traz-desafios-historicos-ao-brasil/
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Art. 14 [...] 
XI – [...] a organização do Ensino Médio deve oferecer tempos e espaços próprios 
para estudos e atividades que permitam itinerários formativos opcionais diversi-
ficados, a fim de melhor responder a heterogeneidade e pluralidade de condições, 
múltiplos interesses e aspirações dos estudantes, com suas especificidades etárias, 
sociais e culturais, bem como sua fase de desenvolvimento (BRASIL, 2012).

No que se refere ao Plano Nacional de Educação, sancionado sob o número 
13.005, em 25 de junho de 2014, há uma meta nos anexos que dá conta, parti-
cularmente, do ensino médio enquanto processo de escolarização: “Meta 3: uni-
versalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) 
a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a 
taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento)” 
(BRASIL, 2014).

A meta apresenta uma suposta contradição: é para buscar a universaliza-
ção até 2016? Ou a elevação da taxa líquida de matrícula para 85% até 2024? A 
suposta contradição desvela duas situações. Inicialmente, é preciso considerar 
que a escolarização da população de 15 a 17 anos pode não ocorrer “apenas” no 
ensino médio. Além disso, a aparente contradição também faz emergir a perspec-
tiva de que universalizar o atendimento não significa, necessariamente, lograr 
êxito no processo de escolarização. Diversos fatores se interpõem entre a oferta 
de atendimento e o percurso acadêmico do aluno, como explicitado na primeira 
estratégia elegida para o cumprimento da meta.

Quanto ao desdobramento da meta e às estratégias planejadas para sua 
consecução, é interessante observar que a estratégia 3.1 diz, textualmente, que, 
para consecução do objetivo traçado na meta, faz-se necessário:

[…] institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de in-
centivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela 
relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de 
maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garan-
tindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didáti-
co específico, a formação continuada de professores e a articulação com instituições 
acadêmicas, esportivas e culturais (BRASIL, 2014).

Desse modo, há uma preocupação declarada com essa etapa da educação 
básica. É lícito que a estratégia 3.1 refere-se a critérios que devem ser atendidos, 
na visão do legislador, para a consecução da meta como currículo, formação de 
professores e infraestrutura.

Já as estratégias 3.2, 3.3 e 3.6 manifestam a preocupação com o estabele-
cimento de uma formação básica comum, pois é preciso que todos os brasileiros 
tenham uma formação comum.
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As estratégias que seguem a 3.7 entram em outra seara: a formação para 
o trabalho – educação profissional –, além de uma série de ações e estratégias 
que remetem ao caráter assistencial e equalizador do ensino médio. Por fim, a 
estratégia 3.14 reitera a condição de estímulo à “participação dos adolescentes 
nos cursos das áreas tecnológicas e científicas” (BRASIL, 2014).

O Exame Nacional do Ensino Médio

Para avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, foi 
criado, em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), visando colaborar 
para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. “A partir de 2009 pas-
sou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino 
superior”.26

De tal modo, o acesso ao ensino superior é uma das funções do Enem, mas 
o exame não pode ser interpretado à luz apenas dessa função, posto que sua 
origem parte de objetivos amplos e socialmente relevantes. Assim, não podemos 
esquecer que o Enem permite o acesso ao ensino superior, mas, é importante 
ponderar que essa não é sua função principal e/ou histórica. 

O Enem tem finalidades mais amplas, uma vez que seu escopo primordial 
é a: 

[...] avaliação do desempenho escolar e acadêmico ao fim do ensino médio. As in-
formações obtidas a partir dos resultados do Enem são utilizadas para acompa-
nhamento da qualidade do ensino médio no País, na implementação de políticas 
públicas, criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do 
ensino médio, desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira 
e estabelecimento de critérios de acesso do participante a programas governamen-
tais. O Enem serve também para a constituição de parâmetros para a autoavaliação 
do participante, com vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção no 
mercado de trabalho.27

Quadro 15 – Legislações para o ensino médio 

Lei Assunto

Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de 
janeiro de 2012

Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio

Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de 
setembro de 2012

Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio

Fonte: compilação da autora. 

26 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem>. 
27 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/enem/perguntas-frequentes>. 
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Complementos28

DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares (Org.). Juventude e ensino mé-
dio: sujeitos e currículos em diálogo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 339 p. Disponível 
em: <http://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2015/01/livro-completo_juventude-e-
-ensino-medio_2014.pdf>.

SILVA, Roberto Rafael Dias da. Políticas de constituição do conhecimento escolar para o Ensi-
no Médio no Rio Grande do Sul: uma analítica de currículo. Educação em Revista, Belo hori-
zonte, v. 30, n. 1, p. 127-156, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-46982014000100006&lng=pt&nrm=isso>.

DESAFIOS da Educação: o ensino médio. Univesp TV, 2015. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=5gUcfaN9RsE>.

MEDIDA Provisória 746. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1>.

28 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

http://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2015/01/livro-completo_juventude-e-ensino-medio_2014.pdf
http://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2015/01/livro-completo_juventude-e-ensino-medio_2014.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982014000100006&lng=pt&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982014000100006&lng=pt&nrm=isso
https://www.youtube.com/watch?v=5gUcfaN9RsE
https://www.youtube.com/watch?v=5gUcfaN9RsE


Das modalidades de educação  
e ensino

Educação especial

A educação especial constitui-se como uma modalidade de en-
sino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Título V - Dos níveis e das modalidades de educação e 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 com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996). 

Nos últimos anos, essa modalidade tem conquistado progres-
siva relevância no debate educacional, acadêmico e político nacio-
nal. Essa tendência adquiriu contornos cada vez mais fortes, es-
pecialmente a partir do início do século XXI, sobretudo por estar 
amplamente respaldada pelas legislações e normatizações sobre o 
assunto, em especial a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/2008, a Resolução CNE/
CEB nº 4/2009, o Decreto nº 6.949/2009, o Decreto nº 7.611/2011, 
e a consequente Nota Técnica nº 62/2011 /MEC/SECADI/DPEE e, 
ainda (mas não apenas), a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que 
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência). Há, de igual maneira, uma série 
de legislações reguladoras que abordam o tema, como as Leis nº 
9.394/1996 e nº 13.005/2014.

A partir da constatação da centralidade do tema na agenda 
educacional, acadêmica e política, chama a atenção a frequente 
troca de termos para designar diagnósticos de ordem cognitiva e 
psíquica bem como a renovação – quase periódica – das termino-
logias científicas que se destinam a nomear as diversas síndromes 
que acometem o desenvolvimento humano. Parece ser um destino 
natural que tais palavras se tornem pejorativas ou tenham de an-
temão esse caráter, carregando em si forte conotação moral, sendo 
que, em alguns casos, com o passar do tempo, esses vocábulos são 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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usados apenas para insultar, para rebaixar a pessoa a uma condição subumana. 
Trata-se do ‘politicamente correto’, dos termos que podemos ou não utilizar para 
adjetivar uma situação e do quanto esse termo é aceito historicamente. Tal fenô-
meno dá indícios das implicações éticas envolvidas na “classificação” de sujeitos 
em diversas categorias e dos riscos dessa prática.

Atualmente, por exemplo, a designação apropriada é pessoa com deficiên-
cia (no âmbito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da 
Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário), ratificada pela 
Portaria SEDH nº 2.344, de 3 de novembro de 2010.

Por questões de preciosismo, o termo mais correto seria: [população, crian-
ça, aluno, estudante, pessoa…] com deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades ou superdotação (Lei nº 13.005/2014 – Anexo, Meta 
4 e estratégias), sendo que pessoas com deficiência: “[...] são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas” 
(BRASIL, 2007, p. 16).

Considerando que “[...] anomalias físicas ou mentais, deformações congê-
nitas, amputações traumáticas, doenças graves e de consequências incapacitan-
tes, sejam elas de natureza transitória ou permanente, são tão antigas quanto 
a própria humanidade” (SILVA, 1987, p. 21) e que a forma como se pronunciou 
a existência dessa condição foi significativamente alterada ao longo da história:

‘Pessoa com deficiência’ passou a ser a expressão adotada contemporaneamente 
para designar esse grupo social. Em oposição à expressão “pessoa portadora”, “pes-
soa com deficiência” demonstra que a deficiência faz parte do corpo e, principal-
mente, humaniza a denominação. Ser “pessoa com deficiência” é, antes de tudo, 
ser pessoa humana. É também uma tentativa de diminuir o estigma causado pela 
deficiência. A expressão foi consagrada pela Convenção sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006 (LANNA 
JÚNIOR, 2010, p. 17).

Atualmente, a educação especial está sob responsabilidade da Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, no âmbito do 
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, que “Aprova a Estrutura Regimental e 
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do 
Ministério da Educação” (BRASIL, 2012).

A seguir, o Quadro 16 apresenta um apanhado geral sobre as legislações 
vigentes relacionados à educação especial. 

Quadro 16 – Indicações e excertos legais relacionados à educação especial
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Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, 
que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

(Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>).

Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004. Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educa-
cional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, e dá outras providências.

(Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.845.htm>).

Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005. Institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Defici-
ência.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É instituído o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, que será celebrado no 
dia 21 de setembro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de julho de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Erenice Guerra
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.7.2005 e retificado no D.O.U. de 18.7.2005.

(Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11133.htm>).

Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromis-
so Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Fede-
ral e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência 
técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.

Art. 2º A participação da União no Compromisso será pautada pela realização direta, quando couber, 
ou, nos demais casos, pelo incentivo e apoio à implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados 
e respectivos sistemas de ensino, das seguintes diretrizes: [...]

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes 
comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas.

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm>).

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento edu-
cacional especializado e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea 
“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 208, inciso III, da Constituição, arts. 58 a 60 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 9º, § 2º, da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, art. 
24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, aprovados 
por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda constitucional, e 
promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009,

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.133-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 6.094-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 7.611-2011?OpenDocument
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DECRETA:
Art. 1º O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial será efetivado 
de acordo com as seguintes diretrizes:

I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base 
na igualdade de oportunidades;

II - aprendizado ao longo de toda a vida; 
III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência;
IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de 

acordo com as necessidades individuais;
V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efe-

tiva educação;
VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o desen-

volvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena;
VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de ensino; e
VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições privadas sem fins lucrativos, espe-

cializadas e com atuação exclusiva em educação especial.
§ 1º Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação especial as pessoas com deficiên-

cia, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.
§ 2º No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva serão observadas as diretrizes e princí-

pios dispostos no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.
Art. 2º A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barrei-
ras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão denominados atendimento educa-
cional especializado, compreendido como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado das seguintes formas:

I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de 
recursos multifuncionais; ou

II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação.
§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envol-

ver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender 
às necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em 
articulação com as demais políticas públicas.

Art. 3º São objetivos do atendimento educacional especializado: 
I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de 

apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes;
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no 

processo de ensino e aprendizagem; e
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de 

ensino.
Art. 4º O Poder Público estimulará o acesso ao atendimento educacional especializado de forma com-
plementar ou suplementar ao ensino regular, assegurando a dupla matrícula nos termos do art. 9º-A do 
Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007.
Art. 5º A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, Muni-
cípios e Distrito Federal, e a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados 
na rede pública de ensino regular.

§ 1º As instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos de que trata o caput 
devem ter atuação na educação especial e serem conveniadas com o Poder Executivo do ente 
federativo competente.

§ 2º O apoio técnico e financeiro de que trata o caput contemplará as seguintes ações:

cont.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art9a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art9a.
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I - aprimoramento do atendimento educacional especializado já ofertado;
II - implantação de salas de recursos multifuncionais;
III - formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento da educação bilíngue para 

estudantes surdos ou com deficiência auditiva e do ensino do Braile para estudantes cegos ou com 
baixa visão;

IV - formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a educação na perspectiva 
da educação inclusiva, particularmente na aprendizagem, na participação e na criação de víncu-
los interpessoais;

V - adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade;
VI - elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade; e
VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior.
§ 3º As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e mate-

riais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado.
§ 4º A produção e a distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade e aprendizagem in-

cluem materiais didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, 
laptops com sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas técnicas 
que possibilitam o acesso ao currículo.

§ 5º Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar barrei-
ras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o desenvolvimento 
acadêmico e social de estudantes com deficiência.

Art. 6º O Ministério da Educação disciplinará os requisitos, as condições de participação e os procedi-
mentos para apresentação de demandas para apoio técnico e financeiro direcionado ao atendimento 
educacional especializado.
Art. 7º O Ministério da Educação realizará o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola 
por parte dos beneficiários do benefício de prestação continuada, em colaboração com o Ministério da 
Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República.
Art. 8º O Decreto no 6.253, de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 9º A Para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, será admitida a dupla matrícula dos estu-
dantes da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional especializado.

§ 1º A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação regular da rede pública, 
quanto no atendimento educacional especializado.

§ 2º O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede pública de ensino regular po-
derá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou por instituições comunitárias, confessio-
nais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, convenia-
das com o Poder Executivo competente, sem prejuízo do disposto no art. 14.” (NR) 

Art. 14 Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, o cômputo das matrículas efeti-
vadas na educação especial oferecida por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, conveniadas com o Poder Executivo competente.

§ 1º Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede regular de ensino, em classes 
comuns ou em classes especiais de escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas.

§ 2º O credenciamento perante o órgão competente do sistema de ensino, na forma do art. 10, inciso 
IV e parágrafo único, e art. 11, inciso IV, da Lei nº 9.394, de 1996, depende de aprovação de 
projeto pedagógico.” (NR)

Art. 9º As despesas decorrentes da execução das disposições constantes deste Decreto correrão por conta 
das dotações próprias consignadas ao Ministério da Educação.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 Fica revogado o Decreto no 6.571, de 17 de setembro de 2008.

Brasília, 17 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Fernando Haddad

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art11>).

cont.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art9a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art14.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
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Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência - Plano Viver sem Limite.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição,  

DECRETA: 
Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, 
com a finalidade de promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, o 
exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos termos da Convenção Interna-
cional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, aprovados por meio do 
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda constitucional, e promulgados 
pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 
Parágrafo único. O Plano Viver sem Limite será executado pela União em colaboração com Estados, 
Distrito Federal, Municípios, e com a sociedade [...].

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7612.htm#art15>).

Lei nº 13.061, de 22 de dezembro de 2014. Institui o Dia Nacional dos Direitos Fundamentais da Pessoa 
com Transtornos Mentais.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional dos Direitos Fundamentais da Pessoa com Transtornos Mentais, a 
ser celebrado, anualmente, no dia 10 de outubro.
Art. 2º É facultado ao Ministério da Saúde elaborar calendário especial de atividades em alusão à data, 
bem como anualmente eleger o tema que pautará em todo o País ações governamentais para concretiza-
ção dos direitos fundamentais da pessoa com transtornos mentais.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2014.

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13061.htm>).

 Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LIVRO I - PARTE GERAL - TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. [...].

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>).

Fonte: compilação da autora. 

cont.
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Atos normativos do Conselho Nacional de Educação

As disposições do Conselho Nacional de Educação são:

• Parecer CNE/CEB nº 17/2001, aprovado em 3 de julho de 2001 - Diretri-
zes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.

• Resolução CNE/CEB nº 2/2001, de 11 de setembro de 2001 - Institui Dire-
trizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

• Parecer CNE/CEB nº 11/2004, aprovado em 10 de março de 2004 - Con-
sulta tendo em vista o artigo 58 da Lei 9.394/96- LDB e a Resolução CNE/
CEB 2/2001, que instituiu Diretrizes Nacionais para a Educação Espe-
cial na Educação Básica. 

• Parecer CNE/CEB nº 6/2007, aprovado em 1º de fevereiro de 2007 - So-
licita parecer sobre definição do atendimento educacional especializado 
para os alunos com necessidades educacionais especiais, como parte di-
versificada do currículo. 

• Parecer CNE/CEB nº 13/2009, aprovado em 3 de junho de 2009 - Diretri-
zes Operacionais para o atendimento educacional especializado na Edu-
cação Básica, modalidade Educação Especial.

• Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009 - Institui Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educa-
ção Básica, modalidade Educação Especial.29 

Legislações regionais sobre o tema

Resolução CEED/RS nº 0267/2002 - Fixa os parâmetros para a oferta da educação especial no 
Sistema Estadual de Ensino (Disponível em: <www.ceed.rs.gov.br/conteudo/1104/resolucao-
-nº-0267-2002/>).

Parecer CEED/RS nº 56/2006 - Orienta a implementação das normas que regulamentam a 
Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. Complementa a 
regulamentação quanto à oferta da modalidade de Educação Especial no Sistema Estadual 
de Ensino do Rio Grande do Sul. (Disponível em: <http://www.ceed.rs.gov.br/conteudo/10127/
parecer-n%C2%BA-0056-2006>).

Parecer CEED/RS nº 251/2010 - Regulamenta a implementação, no Sistema Estadual de En-
sino, do disposto na Resolução CNE/CEB nº 4, de 02 de outubro de 2009, que Institui Diretri-
zes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, moda-
lidade Educação Especial, e dá outras providência (Disponível em: <http://www.ceed.rs.gov.
br/conteudo/1284/parecer-n%C2%BA-0251-2010>).

29 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-
-pareceres-e-resolucoes/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12888-parecer-e-reso-
lucao-normativos-sobre-educacao-especial>.

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB017_2001.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB11.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb006_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb013_09_homolog.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
http://www.ceed.rs.gov.br/lista/610/busca=*;*;*;39
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12888-parecer-e-resolucao-normativos-sobre-educacao-especial
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12888-parecer-e-resolucao-normativos-sobre-educacao-especial
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12888-parecer-e-resolucao-normativos-sobre-educacao-especial
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Documentos internacionais sobre o tema

Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência 
(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3956.htm>).

Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 
de março de 2007 (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/
decreto/d6949.htm>).

Complementos30

AMERICO, Bruno Luiz; CARNIEL, Fagner; TAKAHASHI, Adriana Roseli Wünsch. Gestão 
pública da educação especial e formalismo nas políticas públicas inclusivas: o caso do Bra-
sil. Ensaio Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 22, n. 83, p. 379-
410, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
-40362014000200006&lng=pt&nrm=iso>. 

BRASIL. Ministério da Educação. Central de Mídia. Documentário da Educação especial. 
2011. Disponível em: <http://centraldemidia.mec.gov.br/index.php?option=com_hwdmedia
share&view=mediaitem&id=1521:documentario-da-educacao-especial-30-08-2011&filter_
mediaType=4&Itemid=444>. 

EDUCAÇÃO Brasileira 185 - Elisa Tomoe Schlünzen, Anna Augusta de Olivei-
ra, Rosimeiry Cardoso. Univesp TV, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=nO7FiwpwCEM>.

GLOBO. Jornal Nacional. JN mostra resultados da inclusão de alunos com necessidades 
especiais. Reportagem. nov. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noti-
cia/2015/11/jn-mostra-resultados-da-inclusao-de-alunos-com-necessidades-especiais.html>.

TV UNESP. Grande desafio para a acessibilidade é a formação do professor. Professora da 
UFSCar, Rosemeire Orlando, fala sobre as ações formativas em educação especial. Unesp em 
pauta, 2016. Disponível em: <http://www.tv.unesp.br/4545>.

Sites sobre educação especial

INCLUSÃO JÁ! Em defesa do direito à educação inclusiva. Disponível em: <http://inclusaoja.
com.br/legislacao/>. 

INSTITUTO INCLUSÃO BRASIL. Disponível em: <http://www.institutoinclusaobrasil.com.
br/informacoes_legislacao.htm>.

SECRETARIA de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-
-e-inclusao/apresentacao>.

30 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

https://www.blogger.com/Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362014000200006&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0104-4036.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362014000200006. 
https://www.blogger.com/Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362014000200006&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0104-4036.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362014000200006. 
http://centraldemidia.mec.gov.br/index.php?option=com_hwdmediashare&view=mediaitem&id=1521:documentario-da-educacao-especial-30-08-2011&filter_mediaType=4&Itemid=444
http://centraldemidia.mec.gov.br/index.php?option=com_hwdmediashare&view=mediaitem&id=1521:documentario-da-educacao-especial-30-08-2011&filter_mediaType=4&Itemid=444
http://centraldemidia.mec.gov.br/index.php?option=com_hwdmediashare&view=mediaitem&id=1521:documentario-da-educacao-especial-30-08-2011&filter_mediaType=4&Itemid=444
https://www.youtube.com/watch?v=nO7FiwpwCEM
https://www.youtube.com/watch?v=nO7FiwpwCEM
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/jn-mostra-resultados-da-inclusao-de-alunos-com-necessidades-especiais.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/jn-mostra-resultados-da-inclusao-de-alunos-com-necessidades-especiais.html
http://www.tv.unesp.br/4545
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Educação de Jovens e Adultos

A Constituição federal de 1988 prevê como dever do Estado para com a 
educação a garantia da oferta de educação básica inclusive para quem não teve 
acesso a ela na idade apropriada:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria (alterado pela Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de no-
vembro de 200) (BRASIL, 1988).

No âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação 
de jovens e adultos constitui-se como uma modalidade de ensino prevista no 
Título V - Dos níveis e das modalidades de educação e ensino, como se constata 
no Quadro 17. 

Quadro 17 – Lei nº 9.394/1996
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...]

VII - 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; [...]

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória 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. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não 

concluíram a educação básica; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) [...]
Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos

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 estu-
dos 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.

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na 
forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

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 os 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 reconhe-

cidos mediante exames.
Fonte: Brasil (1996). 

Há ainda, como legislação específica para a educação de jovens e adultos, o 
Parecer CNE/CEB nº 23/2008, que institui Diretrizes Operacionais para a Edu-
cação de Jovens e Adultos – EJA.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art1
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Complementos31

ESPECIAL Paulo Freire – 50 anos de Angicos. TVPUC, 2013. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=l7AsjjmRi7M>.

SEGUNDO relatório global sobre aprendizagem e educação de adultos. Brasília: UNESCO, 
2014. 165 p. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002307/230725por.pdf >.

Da educação profissional técnica de nível médio

Quadro 18 – Lei nº 9.394/1996 
Seção IV-A

Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do 
educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
Parágrafo único. 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 especializa-
das em educação profissional. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008)

I - articulada com o ensino médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008)
Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar: (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008)
I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Na-

cional de Educação; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
III -  as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008)
Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36-B 
desta Lei, será desenvolvida de forma: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

I - integrada, 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, efetuando-se matrícula única para cada aluno; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrí-
culas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; (Incluído 

pela Lei nº 11.741, de 2008)
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis;  

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao plane-

jamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão va-
lidade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008)
Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante 
e subseqüente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de 
certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracte-
rize uma qualificação para o trabalho. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Fonte: Brasil (1996). 

31 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=l7AsjjmRi7M
https://www.youtube.com/watch?v=l7AsjjmRi7M
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002307/230725por.pdf


80  

Políticas, estrutura e gestão da educação básica: conteúdos para a formação de professores

Complemento32

D-02 - LDB - Ensino Técnico. Univesp TV, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=x0WCateF0_s>.

POLÍTICAS Públicas para a Educação - Aula 11 - Políticas para o ensino profissionalizante - Par-
te 1. Univesp TV, 2015.  Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ATUfdlq0nGg>.

POLÍTICAS Públicas para a Educação - Aula 12 - Políticas para o ensino profissionalizante - Par-
te 2. Univesp TV, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6WhS66rHgo8>.

32 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=x0WCateF0_s
https://www.youtube.com/watch?v=x0WCateF0_s


- PARTE 4 - 

TÓPICOS DE ESTUDOS



Gestão democrática

É que a democracia, como qualquer sonho, não se faz com palavras 
desencarnadas, mas com reflexão e prática (FREIRE, 2003, p. 91).

O que diz a legislação atual?

A previsão legal do princípio de ‘gestão democrática’ para a 
educação beira os trinta anos. Aparece, textualmente, na Constitui-
ção federal de 1988 no art. 206, inciso VI, sendo repetido, posterior-
mente, em diversas legislações reguladoras, especialmente na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 3º, inciso VIII, 
e no art. 14; recentemente, aparece na Lei nº 13.005/2014, art. 2º, 
inciso VI, e art. 9º, com menção explícita a esse princípio na Meta 
19, do anexo.

Entretanto: 

[...] embora existam na Constituição Federal mais recente e na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional referências e princípios 
da gestão democrática e da qualidade do ensino público, essas dis-
posições legais esbarram [...] na insuficiência em descrever e definir 
com maior precisão mecanismos que garantam ações administra-
tivas educacionais efetivamente mais democráticas (PASSADOR; 
SALVETTI, 2013, p. 480).

A tentativa de estabelecer, de maneira mais concreta, meca-
nismos e ações que garantam a gestão democrática da educação, 
possivelmente, conduziu os legisladores a vincular no texto da Lei 
nº 13.005/2014 o princípio de gestão democrática, explicitamente, 
em dois artigos: art. 2º e art. 9º, demandando providências a cada 
ente federado quanto à regulamentação de leis específicas para o 
tratamento do tema:

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis 
específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão 
democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atu-
ação, no prazo de 2 (dois) anos contado da publicação desta Lei, 
adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa 
finalidade (BRASIL, 2014).

A Meta 19 do Plano Nacional de Educação corrobora a questão 
da necessária regulamentação ao: 
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[...] assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão de-
mocrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014).

A mesma meta aponta ainda uma série de ações estratégicas para garantir 
o tema, como na estratégia 19.1 (do anexo), que prioriza o repasse de transferên-
cias voluntárias da União aos entes federados que tenham legislação específica 
que regulamente a questão.

A referida estratégia descreve:

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educa-
ção para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regula-
mente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e 
que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, 
critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade 
escolar (BRASIL, 2014).

Ora vejamos, se o financiamento tem se fortalecido como agenda educacio-
nal contemporânea, ligar diretamente formas de recursos à existência de legisla-
ções regulamentadoras sobre gestão democrática parece ser uma maneira – bas-
tante convincente – de impulsionar os entes federados ao debate sobre o assunto.

[...] a lei é antes de tudo uma síntese, um produto de embates. Portanto, ainda que 
represente um avanço, a simples presença no texto legal de quaisquer medidas 
democratizadoras não implica a sua execução. Eis parte da ambiguidade que acom-
panha as conquistas no plano da lei: as contradições entre o proposto e o implemen-
tado (ADRIÃO; CAMARGO, 2001, p. 70).

Nas estratégias seguintes, ainda são estabelecidos indicadores objetivos 
para mensuração da gestão democrática e, por fim, na estratégia 19.8, é mencio-
nada a criação de possível nova avaliação em larga escala com a previsão de uma 
“prova nacional específica”, visando “subsidiar a definição de critérios objetivos 
para o provimento dos cargos” (BRASIL, 2014). 

O que diz a teoria?

Quanto ao conceito de gestão democrática, percebe-se que ele se apresenta 
como um princípio a ser desenvolvido no âmbito da gestão da educação, compre-
endida como um processo idealmente democrático:

[...] no qual a democracia é compreendida como princípio, posto que se tem em conta 
que essa é a escola financiada por todos e para atender ao interesse que é de todos; 
e também como método, como um processo democratizante, uma vez que a democra-
cia é também uma ação educativa, no sentido da conformação de práticas coletivas 
na educação política dos sujeitos (SOUZA, 2009, p. 126).
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Na literatura, encontra-se que, para que a gestão democrática ganhe contornos 
práticos e materializáveis, é necessário que essa se firme “como espaço de deliberação 
coletiva (estudantes, funcionários, professores, pais ou responsáveis)” (DOURADO; 
AMARAL, 2011, p. 303) e que o princípio da democracia seja firmado “como base para 
a melhoria da qualidade da educação e aprimoramento das políticas educacionais, 
enquanto políticas de Estado articuladas com as diretrizes nacionais para todos os 
níveis e modalidades de educação/ensino” (DOURADO; AMARAL, 2011, p. 303).

Assim, compreende-se que o exercício da gestão democrática garante auto-
nomia, livre organização dos segmentos, participação, transparência, descentrali-
zação, valorização dos profissionais da educação e eficiência em relação aos recur-
sos. De outra maneira, a gestão democrática é materializável prioritariamente em 
práticas, em miudezas, no cotidiano, em movimentos constantes e rotineiros que 
garantem a democracia em diferentes espaços e fóruns.

Por essa perspectiva, a gestão democrática pode ser caracterizada como um 
mecanismo que garante três dimensões: a ampliação e qualificação dos fóruns 
decisórios (livre organização dos segmentos, participação), o respeito pela comu-
nidade escolar, seus sujeitos e processos (autonomia, descentralização e valoriza-
ção dos profissionais da educação) e o controle social (transparência e eficiência 
em relação aos recursos).

Considerados basilares entre os princípios de gestão democrática, a parti-
cipação e a autonomia perpassariam as três dimensões. A participação é consi-
derada “o principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, possi-
bilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de 
decisões e no funcionamento da organização escolar” (LIBÂNEO, 2004, p. 102).

Considerando que “[...] a participação democrática pressupõe uma ação re-
guladora, fiscalizadora, avaliadora, além de decisória sobre os rumos da vida 
política e social das instituições (escolares) e da sociedade” (SOUZA, 2009,  
p. 135), parece coerente conceber que a autonomia estaria implícita ao processo 
de participação, figurando como o outro princípio basilar da gestão democrática.

O conceito de autonomia estaria, pois, associado ao conceito de participa-
ção, uma vez que a autonomia:

[...] é o fundamento da concepção democrático-participativa de gestão escolar, razão 
de ser do projeto-curricular. Ela é definida como faculdade das pessoas de auto-
governar-se, de decidir sobre seu próprio destino. Autonomia de uma instituição 
significa ter poder de decisão sobre seus objetivos e suas formas de organização, 
manter-se relativamente independente do poder central, administrar livremente 
recursos financeiros (LIBÂNEO, 2004, p. 141).

A legislação nacional é suficientemente clara em relação a esse tópico, 
prescrevendo que os sistemas de ensino devem assegurar “às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
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pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais 
de direito financeiro público” (BRASIL, 1996, art. 15).

Precedida e balizada por conceitos como autonomia e participação – bem 
como práticas que envolvam tais conceitos –, a definição do que é uma gestão 
democrática pode ser narrada da seguinte forma:

[...] processo político que é mais amplo do que apenas as tomadas de decisão e que 
é sustentado no diálogo e na alteridade, na participação ativa dos sujeitos do uni-
verso escolar, na construção coletiva de regras e procedimentos e na constituição 
de canais de comunicação, de sorte a ampliar o domínio das informações a todas as 
pessoas que atuam na/sobre a escola (SOUZA, 2009, p. 136).

Não obstante, quando da definição de situações práticas de gestão demo-
crática, especialmente pautadas pelas legislações que já estão em vigor e por 
outras que, seguramente, versarão sobre o tema, faz-se necessária a articulação 
de elementos que analisem os:

[...] contextos históricos, [os] projetos políticos e [a] correlação de forças em que 
ocorre, para além de envolver dimensões teóricas e conceituais que vão desde as te-
orias da democracia e da participação, até às teorias organizacionais e aos modelos 
de governação e administração das escolas e respectivos sistemas escolares (LIMA, 
2014, p. 1069-1070).

Por fim, entende-se que a gestão democrática transcende a esfera do con-
ceito pontual e objetivo – razão pela qual a legislação sobre o assunto é bastante 
abrangente –, em alguma medida, porque a democracia tem se consubstanciado 
em uma construção de práticas históricas e cotidianas e, em grande medida, pela 
natureza multifatorial da ‘gestão democrática’.

Mecanismos de gestão

Partindo do pressuposto de que os mecanismos de gestão são os espaços legi-
timados e institucionalizados em diferentes níveis (por leis e/ou arranjos e práticas 
instituídas), caracterizados por desempenharem papel protagonista em processos 
de gestão, por decisórios e participativos, são exemplos de mecanismos de ges-
tão: conselho escolar, grêmio estudantil, associações de pais, reuniões pedagógicas, 
conselhos de classe, assembleias deliberativas e/ou de prestação de contas, etc. 

Tais mecanismos são legalmente previstos na legislação, como na Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Nacional, que menciona, em seu art. 14:

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática de ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-
-pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equiva-
lentes (BRASIL, 1996).
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Os mecanismos de gestão podem ser divididos em mecanismos instituídos, 
entendidos como as normas legais apontadas de maneira oficial pelos órgãos man-
tenedores, e mecanismos instituintes, ou as questões de foro prático, cotidiano, da 
organização interna de uma rede de ensino, criada pelos sujeitos que vivenciam esse 
cotidiano (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). Assim, a distinção entre eles é 
que o primeiro diz respeito à norma, à regra, ao registro, enquanto o segundo orbita 
na esfera da prática cotidiana. Com base nessa divisão, mecanismos como conselhos 
escolares ou grêmios estudantis figurariam entre os mecanismos instituídos, en-
quanto conselhos de classe e assembleias de pais seriam mecanismos instituintes. 

Os mecanismos instituintes, por sua natureza de prática cotidiana, são 
subjetivos e de difícil narrativa em um texto legal, os mecanismos instituídos, 
por sua vez, são especificamente relacionados com a norma legal. Há, portanto, 
nos textos legais examinados, a descrição de um conjunto de mecanismos insti-
tuídos que merece consideração.

Complementos33

Gestão democrática da educação

GESTÃO democrática na construção do Plano Municipal de Educação. Conviva Educação, 
2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xdJwT-lE3zs>.

VIDEOCONFERÊNCIA: Base Nacional Comum. Conviva Educação, 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=XRm5719VIDg>.

Gestão da classe

D-13 - Organização do Espaço e do Tempo - Legislação, pesquisas e práticas. Univesp TV, 
2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Gdg2j_Y-BsQ>.

D-15 - Didática Geral: o ensino e o aprendizado. Univesp TV, 2011. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=ILy_PZ1e2y4>.

D-15 - Didática Geral: Planejamento de aula. Univesp TV, 2011. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=otZP6XhiWx8>.

GESTÃO democrática da educação - Cleuza Repulho - Entrevista - Canal Futura. 2015. Dis-
ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_a13nWelrbE>. 

JEAN Piaget – Educação. Vídeos Educativos, 2012. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=n0UZT1UCzec>. 

33 O material sugerido foi acessado em 8 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=XRm5719VIDg
https://www.youtube.com/watch?v=Gdg2j_Y-BsQ
https://www.youtube.com/watch?v=ILy_PZ1e2y4
https://www.youtube.com/watch?v=ILy_PZ1e2y4
https://www.youtube.com/watch?v=otZP6XhiWx8
https://www.youtube.com/watch?v=otZP6XhiWx8
https://www.youtube.com/watch?v=_a13nWelrbE
https://www.youtube.com/watch?v=n0UZT1UCzec
https://www.youtube.com/watch?v=n0UZT1UCzec


Formação docente inicial e 
continuada

Formação docente inicial

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro da 
tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador  

(FREIRE, 1991, p. 58).

Quadro 19 – Lei nº 9.394/1996 

TÍTULO VI - Dos profissionais da educação

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando 
em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação 
dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na edu-
cação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 
12.014, de 2009)

II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habi-
litação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 
educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas 
áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou supe-
rior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 
ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 
profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unida-
des educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em 
que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 
36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, con-
forme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei nº 
13.415, de 2017)

 Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a aten-
der às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos ob-
jetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 
fundamentos: (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

I - a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fun-
damentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído 
pela Lei nº 12.014, de 2009)

II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e ca-
pacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de 
ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1


88  

Políticas, estrutura e gestão da educação básica: conteúdos para a formação de professores

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão 
promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. 
(Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009)

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recur-
sos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009)

§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsi-
diariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei 
nº 12.056, de 2009)

§ 4º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos facilitadores de 
acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na 
educação básica pública. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação de profissionais 
do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa 
de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação 
plena, nas instituições de educação superior. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 6º O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos 
concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para 
formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação - CNE. (Incluído pela Lei  
nº 12.796, de 2013)

§ 7º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum 

Curricular. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)
Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos 
de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. 
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no 
local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação 
profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído pela 
Lei nº 12.796, de 2013). […]
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, super-
visão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em peda-
gogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a 
base comum nacional.
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no míni-
mo, trezentas horas.
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 
prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.

Fonte: Brasil (1996). 

cont.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Outras legislações

Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério – Decreto nº 6.755/2009 – Cria-
do com a finalidade de organizar entre os entes federativos a formação inicial e continuada 
dos profissionais do magistério.

Decreto nº 7.415, de 30 de dezembro de 2010 – Institui a Política Nacional de Formação dos 
Profissionais da Educação Básica, dispõe sobre o Programa de Formação Inicial em Serviço 
dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público - Profuncionário, e dá 
outras providências.

Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 – Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 
para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

Formação docente continuada

O professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se 
esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar 

as atividades de sua classe (FREIRE, 1997, p. 102-103).

A legislação educacional brasileira é específica no que se refere à formação 
docente continuada,34 determinando que os sistemas de ensino promovam aper-
feiçoamento profissional continuado dos seus docentes, realizando programas de 
capacitação para todos os professores em exercício (BRASIL, 1996, arts. 67 e 87). 
Assim, a formação continuada de professores configura, no Brasil, uma condição 
legal para o exercício da profissão docente.

De igual maneira, o professor também deve, por força de lei, comprometer-
-se com sua formação continuada, pois o art. 13 da LDB o incumbe de participar, 
integralmente, dos períodos dedicados ao desenvolvimento profissional. Ainda 
em relação ao aporte legal, é adequado compreender que a formação docente con-
tinuada deve pautar-se por alguns fundamentos gerais de relevo, como previsto 
na LDB:

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em ser-
viço;
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino 
e outras atividades (BRASIL, 1996).

34 O termo formação docente continuada é utilizado duas vezes no corpo da Lei nº 9.394/1996: no art. 62, 
§ 2º, e no art. 62-A, parágrafo único.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21028&Itemid=866
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Ainda do ponto de vista político, o investimento da LDB na formação do-
cente continuada “[...] reflete os aspectos contextuais em que se amplia a repre-
sentação da necessidade de processos de educação continuada” (GATTI, 2008,  
p. 63), além do reconhecimento legal da profissão docente e sua expertise. Assim, 
a lei só expressa uma conjuntura que já se desenha, uma vez que “a legislação 
não nasce do nada, como inspiração ou insight momentâneo, por desejo deste ou 
daquele; é resultante de um processo histórico em que ações se desenvolvem” 
(GATTI, 2008, p. 68).

Acompanhados pela legislação educacional vigente, os processos e modelos 
de formação docente continuada podem ser tipificados em ações que:

[...] consistem geralmente em realização de oficinas, palestras, seminários e cursos 
de curta duração, presenciais e a distância, ofertados pelas próprias secretarias 
de Educação ou decorrentes de contratos firmados com instituições universitárias, 
institutos de pesquisa ou instituições privadas (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, 
p. 198).

Tais processos, modelos e ações envolvem ainda, de maneira abrangente, 
“tudo que possa oferecer oportunidade de conhecimento, reflexão, debate e trocas 
que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus ângulos, em 
qualquer nível é considerado formação continuada” (GATTI, 2008, p. 57).

Essa perspectiva também inclui como formação docente continuada ações 
e movimentos amplos, como:

[...] trocas diárias com os pares no cotidiano escolar, horas de trabalho coletivo na 
escola, reuniões pedagógicas, participação na gestão escolar, congressos, seminá-
rios, cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos pelas Secretarias de Edu-
cação ou outras instituições e também pode ser buscada pelo próprio docente em lu-
gares diversos. Além disso, as atividades podem ser oferecidas através de processos 
a distância, semipresenciais, presencias, entre outros (GATTI, 2008, p. 57).

Complementos35

FORMAÇÃO de Professores da Educação Básica Paula Louzano Entrevista Cana Futura. 
Canal Futura, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uASK8hkxHDE>.

TVUNESP. Cidadania e direitos humanos são temas atrelados à formação de professores. A 
professora da UFPB, Maria Nazaré Zenaide, fala sobre as diretrizes curriculares para os edu-
cadores. Unesp em pauta, 2015. Disponível em: <http://www.tv.unesp.br/4513>.

35 O material sugerido foi acessado em 18 de março de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=uASK8hkxHDE
http://www.tv.unesp.br/4513


Avaliação na educação básica

No campo da educação, consideramos a definição de três 
dimensões ou níveis integrados de avaliação do ensino: “avalia-
ção em larga escala em redes de ensino (realizado no país, es-
tado ou município); avaliação institucional da escola (feita em 
cada escola pelo seu coletivo); e a avaliação da aprendizagem em 
sala de aula, sob responsabilidade do professor” (FREITAS et al., 
2009, p. 10).

De igual maneira:

A Avaliação Educacional, hoje, é um campo de estudos com te-
orias, processos e métodos específicos, mas também, um campo 
abrangente que comporta subáreas, com características diferen-
tes, por exemplo, avaliação de sistemas educacionais, avalia-
ção de desempenho escolar em nível de sala de aula, avaliação 
institucional, avaliação de programas, autoavaliação. Compor-
ta, também, diferentes abordagens teóricas como a sistêmica, 
a iluminativa ou compreensiva, a avaliação participativa, etc. 
(GATTI, 2009, p. 8).

Em relação aos aspectos mais significativos do tema – à luz 
das legislações nacionais vigentes –, mormente no que diz res-
peito à formação de professores para a educação básica, destaca-
-se, sequencialmente, as principais legislações nacionais e o que 
elas prescrevem em relação à avaliação da aprendizagem.

Constituição federal de 1988

A Constituição federal de 1988 não faz menção explícita à 
avaliação da aprendizagem, mas tangencia a avaliação em larga 
escala e a avaliação institucional ao determinar: “Art. 209. O 
ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes con-
dições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacio-
nal; II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público” 
(BRASIL, 1988).
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Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990

O Estatuto da Criança e do Adolescente faz menção à avaliação da apren-
dizagem, informando que:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desen-
volvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 
o trabalho, assegurando-se-lhes:
[...] III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; [...] 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagó-
gico, bem como participar da definição das propostas educacionais (BRASIL, 1990).

Entretanto, o estatuto não define como será realizada a avaliação, tampou-
co quais as características ou bases para que a avaliação da aprendizagem seja 
realizada. Também no ECA está a previsão de estímulos do poder público em 
relação a estudos e pesquisas que versem sobre a avaliação. Do art. 57, podem-
-se fazer duas análises imediatas de forma: a) a lei não fala explicitamente em 
recursos (financiamento), mas em estímulo, enquanto possível sinônimo de enco-
rajamento, fomento, impulso; b) tal estímulo é focado em pesquisas, experiências 
e novas propostas que visem (re)inserir crianças e adolescentes excluídos do ensi-
no fundamental obrigatório, como pode ser constatado no texto integral: “Art. 57. 
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 obrigatório” 
(BRASIL, 1990).

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996

A LDB é mais específica sobre o tema avaliação, relacionando-o diretamen-
te à aprendizagem, principalmente pela natureza da matéria sobre a qual legis-
la: diretrizes e bases da educação.

Há, na LDB, sete artigos cujo conteúdo assume relação direta e prescritiva 
para com a avaliação da aprendizagem: arts. 9º e 13, que compõem o Título IV – 
Da organização da educação nacional, arts. 24 (Seção I – Das disposições gerais), 
31 (Seção II – Da educação infantil), 32 (Seção III - Do Ensino Fundamental) e 36 
(Seção IV – Do ensino médio), que fazem parte do Título V – Dos níveis e modali-
dades de educação e ensino, e art. 67, do Título VI – Dos profissionais da educação.

No Quadro 20, são reproduzidos os artigos referidos. 
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Quadro 20 – Avaliação da aprendizagem na LDB 

Art. 9º A União incumbir-se-á de: 
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 

superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 
melhoria da qualidade do ensino;

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes 
regras comuns: [...]

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e 
cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quan-
titativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; [...]

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para 

os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em 
seus regimentos;

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo 
de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

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 conhecimen-
tos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recí-
proca em que se assenta a vida social.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino funda-

mental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-
-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino

Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino 
médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:              
(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)
[...]

§ 6º A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão 
referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular. 
(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-
-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: [...]

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho.

Fonte: Brasil (1996).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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 Considerando a leitura dos excertos referidos (em especial a parte desta-
cada no artigo 24), é possível depreender que o conceito de avaliação disposto na 
LDB alinha-se com a denominada avaliação formativa, pois:

Se a avaliação se realiza prioritária ou exclusivamente após a ação (avaliação soma-
tiva, certificadora...), ela é, antes de tudo, uma constatação das aquisições ou carên-
cias dos alunos, em referência a uma norma externa (o programa, o nível teórico da 
classe, etc.) Fala-se, neste caso, de avaliação normativa. Quando a avaliação é exer-
cida principalmente antes e durante o trabalho do aluno (avaliação permanente), 
seu papel é preparar, orientar, aperfeiçoar a ação do aluno e, eventualmente, a do 
professor. Ela tem uma função de orientação pedagógica: é chamada de formativa 
[...] (BARLOW, 2006, p. 97).

Quanto à Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, é 
interessante observar o disposto no art. 11 (Quadro 21). Além disso, a referida lei 
faz 37 menções em seu anexo. Tais menções estão distribuídas por 25 estratégias 
e em 12 metas.

Quadro 21 – Lei nº 13.005/2014

Art. 11.  O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colabora-
ção com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a avalia-
ção da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino.

§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada 2 (dois) anos:
I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos (as) estudantes apurado em 

exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos 
(as) alunos (as) de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados per-
tinentes apurados pelo censo escolar da educação básica;

II - indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do alunado e 
do corpo dos (as) profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do 
corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos dispo-
níveis e os processos da gestão, entre outras relevantes.

§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como o Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica - IDEB, que agreguem os indicadores mencionados no inciso I 
do § 1º não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada um deles.

§ 3º Os indicadores mencionados no § 1o serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, 
rede escolar, unidade da Federação e em nível agregado nacional, sendo amplamente divulga-
dos, ressalvada a publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fica admiti-
da exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da 
respectiva rede.

§ 4º Cabem ao Inep a elaboração e o cálculo do Ideb e dos indicadores referidos no § 1º.
§ 5º A avaliação de desempenho dos (as) estudantes em exames, referida no inciso I do § 1º, poderá 

ser diretamente realizada pela União ou, mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo 
Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus Municípios, caso mantenham 
sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodoló-
gica entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência 
e ao calendário de aplicação.

Fonte: Brasil (2014).



  95

Rosimar Serena Siqueira Esquinsani

Quadro 22 – Atos normativos do Conselho Nacional de Educação

Parecer CNE/CEB nº 14, aprovado em 3 de julho de 2000 - Responde consulta da presidente do Con-
selho Estadual de Educação quanto ao tratamento pedagógico legal dispensado à parte diversificada 
do currículo. 

Parecer CNE/CEB nº 17, aprovado em 5 de julho de 2000 - Examina resolução e responde consulta 
(Enc. Cópia da Res. 138/99-CEE/RO e solicita pronunciamento sobre o art. 21,IX, g, ref. Educação 
Física). 

Parecer CNE/CEB nº 22, aprovado em 8 de agosto de 2000 - Consulta com base no artigo 90 da Lei nº 
9394/1996, sobre a interpretação do Artigo 24,inciso III. 

Parecer CNE/CEB nº 28, aprovado em 12 de setembro de 2000 - Progresso parcial por série. 

Parecer CNE/CEB nº 24, aprovado em 2 de junho de 2003 - Responde consulta sobre recuperação de 
conteúdos, sob a forma de progressão parcial ou dependência, sem que se exija obrigatoriedade de 
frequência. 

Parecer CNE/CEB nº 26, aprovado em 29 de setembro de 2003 - Aprova o questionamento sobre a 
realização de “vestibulinhos” na educação infantil e ensino fundamental. 

Parecer CNE/CES nº 115, aprovado em 11 de março de 2004 - Consulta sobre o entendimento e apli-
cação dos Arts. 24, inciso V, alínea c, 35, 44, inciso II, e 83, da Lei 9.394/1996, para efeito de ingresso 
em cursos de graduação. 

Parecer CNE/CEB nº 5, aprovado em 6 de abril de 2005 - Consulta sobre a prática de “vestibulinhos” 
como requisito para o ingresso na educação infantil e no ensino fundamental. 

Parecer CNE/CEB nº 3, aprovado em 31 de janeiro de 2007 - Solicita revisão da decisão de se proibir 
a realização de exames de seleção para ingresso no ensino público. 

Parecer CNE/CEB nº 20, aprovado em 8 de agosto de 2007 - Consulta referente ao artigo 23, § 1º, da 
LDB, que trata da reclassificação de alunos.

Parecer CNE/CEB nº 1, aprovado em 30 de janeiro de 2008 - Consulta sobre questões relativas ao 
instituto do avanço escolar.

Fonte: Conselho Nacional de Educação.36

Complementos37

D-29 - Avaliação da Aprendizagem: Formativa ou Somativa? Univesp TV, 2013. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=G5VEkMf5DRk>.

LIMA, Licínio C. A avaliação institucional como instrumento de racionalização e o retorno à 
escola como organização formal. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 41, n. esp., p. 1339-1352, 
dez. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
-97022015001001339&lng=pt&nrm=iso>. 

36 Os textos dos pareceres estão disponíveis na íntegra no endereço eletrônico: <http://portal.mec.gov.br/
conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12799>.

37 O material sugerido foi acessado em 18 de março de 2016.

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb14_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb17_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb22_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb28_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB024_2003.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb26_03.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces115_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb005_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces003_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pceb020_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb001_08.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G5VEkMf5DRk
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12799
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12799
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Quadro 23 – Comparativo entre a Constituição federal e a LDB38

Constituição da República  
Federativa do Brasil de 1988 

Lei nº 9.394/1996

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E  

DO DESPORTO
Seção I - DA EDUCAÇÃO […]

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios vinte e cinco por cento, 
no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos 
transferida pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, ou 
pelos Estados aos respectivos Municí-
pios, não é considerada, para efeito 
do cálculo previsto neste artigo, recei-
ta do governo que a transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do dispos-
to no “caput” deste artigo, serão consi-
derados os sistemas de ensino federal, 
estadual e municipal e os recursos apli-
cados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos 
assegurará prioridade ao atendimento 
das necessidades do ensino obriga-
tório, no que se refere a universaliza-
ção, garantia de padrão de qualidade e 
equidade, nos termos do plano nacio-
nal de educação. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 4º Os programas suplementares de alimen-
tação e assistência à saúde previstos no 
art. 208, VII, serão financiados com re-
cursos provenientes de contribuições 
sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º A educação básica pública terá como 
fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educa-
ção, recolhida pelas empresas na for-
ma da lei. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) (Vide 
Decreto nº 6.003, de 2006)

TÍTULO VII
Dos Recursos financeiros

Art. 68. Serão recursos públicos destina-
dos à educação os originários de:

I - receita de impostos próprios da 
União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios;

II - receita de transferências constitu-
cionais e outras transferências;

III - receita do salário-educação e de 
outras contribuições sociais;

IV - receita de incentivos fiscais;
V - outros recursos previstos em lei.

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 res-
pectivas Constituições ou Leis Orgânicas, 
da receita resultante de impostos, com-
preendidas as transferências constitucio-
nais, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino público.
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos 

transferida pela União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, 
ou pelos Estados aos respectivos Mu-
nicípios, 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 crédi-
to por antecipação de receita orça-
mentária de impostos.

§ 3º Para fixação inicial dos valores cor-
respondentes aos mínimos estatu-
ídos neste artigo, será considerada 
a receita estimada na lei do orça-
mento anual, ajustada, quando for o 
caso, por lei que autorizar a abertura 
de créditos adicionais, com base no 
eventual excesso de arrecadação.

38 Apesar da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que altera o Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, o texto constitucional no 
que se refere aos artigos que tratam do financiamento da educação, não foi alterado.
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Quadro 23 – Comparativo entre a Constituição federal e a LDB38

Constituição da República  
Federativa do Brasil de 1988 

Lei nº 9.394/1996

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E  

DO DESPORTO
Seção I - DA EDUCAÇÃO […]

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios vinte e cinco por cento, 
no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos 
transferida pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, ou 
pelos Estados aos respectivos Municí-
pios, não é considerada, para efeito 
do cálculo previsto neste artigo, recei-
ta do governo que a transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do dispos-
to no “caput” deste artigo, serão consi-
derados os sistemas de ensino federal, 
estadual e municipal e os recursos apli-
cados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos 
assegurará prioridade ao atendimento 
das necessidades do ensino obriga-
tório, no que se refere a universaliza-
ção, garantia de padrão de qualidade e 
equidade, nos termos do plano nacio-
nal de educação. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 4º Os programas suplementares de alimen-
tação e assistência à saúde previstos no 
art. 208, VII, serão financiados com re-
cursos provenientes de contribuições 
sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º A educação básica pública terá como 
fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educa-
ção, recolhida pelas empresas na for-
ma da lei. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) (Vide 
Decreto nº 6.003, de 2006)

TÍTULO VII
Dos Recursos financeiros

Art. 68. Serão recursos públicos destina-
dos à educação os originários de:

I - receita de impostos próprios da 
União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios;

II - receita de transferências constitu-
cionais e outras transferências;

III - receita do salário-educação e de 
outras contribuições sociais;

IV - receita de incentivos fiscais;
V - outros recursos previstos em lei.

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 res-
pectivas Constituições ou Leis Orgânicas, 
da receita resultante de impostos, com-
preendidas as transferências constitucio-
nais, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino público.
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos 

transferida pela União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, 
ou pelos Estados aos respectivos Mu-
nicípios, 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 crédi-
to por antecipação de receita orça-
mentária de impostos.

§ 3º Para fixação inicial dos valores cor-
respondentes aos mínimos estatu-
ídos neste artigo, será considerada 
a receita estimada na lei do orça-
mento anual, ajustada, quando for o 
caso, por lei que autorizar a abertura 
de créditos adicionais, com base no 
eventual excesso de arrecadação.

38 Apesar da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que altera o Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, o texto constitucional no 
que se refere aos artigos que tratam do financiamento da educação, não foi alterado.

§ 6º As cotas estaduais e municipais da 
arrecadação da contribuição social 
do salário-educação serão distribuídas 
proporcionalmente ao número de alu-
nos matriculados na educação básica 
nas respectivas redes públicas de ensi-
no. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 53, de 2006)

Art. 213. Os recursos públicos serão destina-
dos às escolas públicas, podendo ser dirigidos 
a escolas comunitárias, confessionais ou filan-
trópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e 
apliquem seus excedentes financeiros 
em educação;

II - assegurem a destinação de seu patri-
mônio a outra escola comunitária, fi-
lantrópica ou confessional, ou ao Po-
der Público, no caso de encerramento 
de suas atividades.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo po-
derão ser destinados a bolsas de estudo 
para o ensino fundamental e médio, na 
forma da lei, para os que demonstra-
rem insuficiência de recursos, quando 
houver falta de vagas e cursos regulares 
da rede pública na localidade da resi-
dência do educando, ficando o Poder 
Público obrigado a investir prioritaria-
mente na expansão de sua rede na lo-
calidade.

§ 2º As atividades de pesquisa, de exten-
são e de estímulo e fomento à inovação 
realizadas por universidades e/ou por 
instituições de educação profissional 
e tecnológica poderão receber apoio 
financeiro do Poder Público. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional  
nº 85, de 2015)

Art. 72. As receitas e despesas com manuten-
ção e desenvolvimento do ensino serão apura-
das e publicadas nos balanços do Poder Públi-
co, assim como nos relatórios a que se refere o 
§ 3º do art. 165 da Constituição Federal.
Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, 
prioritariamente, na prestação de contas de re-
cursos públicos, o cumprimento do disposto 
no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias e na legislação concernente.

§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e 
as efetivamente realizadas, que resultem no não aten-
dimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão 
apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício 
financeiro.

§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsá-
vel 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 vigési-
mo 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 subse-
quente.

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a corre-
ção monetária e à responsabilização civil e criminal 
das autoridades competentes.

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvol-
vimento do ensino as despesas realizadas com vistas à con-
secução 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 visan-
do precipuamente ao aprimoramento da qualidade e 
à expansão do ensino;

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcio-
namento 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 des-
tinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;

VIII - aquisição de material didático-escolar e manuten-
ção de programas de transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desen-
volvimento 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 aprimora-
mento de sua qualidade ou à sua expansão;

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de ca-
ráter assistencial, desportivo ou cultural;

III - formação de quadros especiais para a administração 
pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáti-
cos;

cont.
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Art. 74. A União, em colaboração com os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, es-
tabelecerá padrão mínimo de oportunidades 
educacionais para o ensino fundamental, ba-
seado 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 subse-
quente, considerando variações regionais no 
custo dos insumos e as diversas modalidades 
de ensino.
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 qualida-
de de ensino.

§ 1º A ação a que se refere este artigo obede-
cerá 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 Muni-
cípio em favor da manutenção e do de-
senvolvimento do ensino.

§ 2º A capacidade de atendimento de cada 
governo será definida pela razão entre 
os recursos de uso constitucionalmente 
obrigatório na manutenção e desenvol-
vimento 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 
frequentam a escola.

§ 4º A ação supletiva e redistributiva não 
poderá ser exercida em favor do Dis-
trito Federal, dos Estados e dos Muni-
cípios se estes oferecerem vagas, na 
área de ensino de sua responsabili-
dade, conforme o inciso VI do art. 10 
e o inciso V do art. 11 desta Lei, em 
número inferior à sua capacidade de 
atendimento.

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva pre-
vista no artigo anterior ficará condicionada ao 
efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios do disposto nesta Lei, sem 
prejuízo de outras prescrições legais.
Art. 77. Os recursos públicos serão destinados 
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 
escolas comunitárias, confessionais ou filan-
trópicas que:

IV - programas suplementares de alimentação, assistên-
cia médico-odontológica, farmacêutica e psicológi-
ca, e outras formas de assistência social;

V - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para be-
neficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educa-
ção, quando em desvio de função ou em atividade 
alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvol-
vimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balan-
ços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se 
refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal.
Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritaria-
mente, na prestação de contas de recursos públicos, o cum-
primento 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 Dis-
trito 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 vali-
dade para o ano subsequente, considerando variações re-
gionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de 
ensino.
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.

§ 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá a fór-
mula de domínio público que inclua a capacidade de 
atendimento e a medida do esforço fiscal do respecti-
vo Estado, do Distrito Federal ou do Município em fa-
vor da manutenção e do desenvolvimento do ensino.

§ 2º A capacidade de atendimento de cada governo será 
definida pela razão entre os recursos de uso constitu-
cionalmente obrigatório na manutenção e desenvol-
vimento 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 recur-
sos a cada estabelecimento de ensino, considerado 
o número de alunos que efetivamente frequentam a 
escola.

§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exer-
cida em favor do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios se estes oferecerem vagas, na área de en-
sino de sua responsabilidade, conforme o inciso VI 
do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em núme-
ro inferior à sua capacidade de atendimento.

cont.
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I - comprovem finalidade não-lucrativa e 
não distribuam resultados, dividendos, 
bonificações, participações ou parcela 
de seu patrimônio sob nenhuma forma 
ou pretexto;

II - apliquem seus excedentes financeiros 
em educação;

III - assegurem a destinação de seu patri-
mônio a outra escola comunitária, fi-
lantrópica ou confessional, ou ao Po-
der Público, no caso de encerramento 
de suas atividades;

IV - prestem contas ao Poder Público dos 
recursos recebidos.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo 
poderão ser destinados a bolsas de 
estudo para a educação básica, na for-
ma da lei, para os que demonstrarem  
insuficiência de recursos, quando hou-
ver falta de vagas e cursos regulares da 
rede pública de domicílio do educan-
do, ficando o Poder Público obrigado 
a investir prioritariamente na expansão 
da sua rede local.

§ 2º As atividades universitárias de pesqui-
sa e extensão poderão receber apoio 
financeiro do Poder Público, inclusive 
mediante bolsas de estudo.

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 às escolas 
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, con-
fessionais ou filantrópicas que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam 
resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pre-
texto;

II - apliquem seus excedentes financeiros em educação;
III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra es-

cola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao 
Poder Público, no caso de encerramento de suas ativi-
dades;

IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebi-
dos.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser desti-
nados 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 priorita-
riamente 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.

Fonte: elaboração da autora com base na legislação (BRASIL, 1988, 1996). 

Outras legislações

Emenda Constitucional nº 53/2006 – Cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc53.htm>.

Lei nº 11.494/2007 e Decreto nº 6.253/2007 – Regulamentam o Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. 
Disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm>; 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm>.

Parecer CNE/CEB nº 8/2010, aprovado em 5 de maio de 2010 – Estabelece normas para apli-
cação do inciso IX do artigo 4º da Lei nº 9.394/1996 (LDB), que trata dos padrões mínimos de 
qualidade de ensino para a educação básica pública. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=15519>. 
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Complementos39

ARRECADAÇÃO e investimento dos recursos da educação - como funciona o Fundeb? Con-
viva Educação, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IVhkU_gW5OY>.

ARRECADAÇÃO e investimento dos recursos da educação – os recursos livres. Conviva Edu-
cação, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zDhJgKkWrfM>.

POLÍTICAS Públicas para a Educação - Aula 22 - Financiamento - Parte 1. Univesp TV, 2015. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=chWq1vFo4iQ>.

POLÍTICAS Públicas para a Educação - Aula 23 - Financiamento - Parte 2. Univesp TV, 2015. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=op_67id4SRo>.

TV ESCOLA - Programa Salto para o Futuro debate o financiamento da educação. Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=YFNmicFZtR8>.

39 O material sugerido foi acessado em 18 de março de 2016.
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Planos de carreira, formas de 
provimento e valorização do 
magistério

Inicia-se este tópico a partir do princípio de que um dos ca-
minhos de valorização do magistério e dos profissionais da edu-
cação passa pelo estabelecimento de planos de carreira, cargos 
e salários, isso porque há duas dimensões envolvidas no tema:

(1) objetivas – regime de trabalho; piso salarial profissional; 
carreira docente com possibilidade de progressão funcional; 
concurso público de provas e títulos; formação e qualificação 
profissional; tempo remunerado para estudos, planejamento e 
avaliação, assegurado no contrato de trabalho, e condições de 
trabalho e (2) subjetivas – reconhecimento social, autorrealiza-
ção e dignidade profissional (LEHER, 2010, p. 1).

Um plano de carreira constitui-se em um documento ju-
rídico-normativo que garante – entre outros elementos que po-
dem variar de plano para plano – formas de ingresso, jornada 
de trabalho, benefícios profissionais de ascensão ou progressão 
em razão do ingresso, vantagens remuneratórias, em razão do 
tempo de atuação, ou indenizatórias, em razão do exercício de 
atividades específicas, além de permanência e formação conti-
nuada, pois que, “no Brasil, é habitual que os planos de carrei-
ra do magistério apresentem, como critérios para progressão, a 
escolaridade e o tempo de docência do professor” (PIMENTEL; 
PALAZZO; OLIVEIRA, 2009, p. 357).

Diante da multiplicidade de contextos de atuação profissio-
nal, é possível que haja tantos planos de carreira quanto redes 
ou sistemas de ensino. Entretanto, nas redes de ensino públicas, 
é garantido o ingresso exclusivamente por meio de concursos pú-
blicos de provas e títulos (art. 67, Lei nº 9.394/1996, nos moldes 
da Constituição federal de 1988, Capítulo VII – Da administra-
ção pública).40

40 Para maiores informações consultar a Constituição de 1988, Título III - Da Orga-
nização do Estado - Capítulo VII - Da Administração Pública, Seção I - Disposições 
Gerais: arts. 37 e 38; Seção II - Dos Servidores Públicos (com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998), arts. 39 a 41 (BRASIL, 1988). 
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 O reconhecimento e a validação legal do ingresso em redes públicas de 
ensino apenas por meio de concurso público soma-se a outras condições que per-
fazem critérios ou princípios de valorização profissional:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da edu-
cação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira 
do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.
§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 
(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006)
§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constitui-
ção Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e 
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exerci-
das em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, 
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)
§ 3º A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos pro-
fissionais da educação (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996).

Percebe-se que a valorização dos profissionais da educação é garantida, 
também, pela previsão de “IV - progressão funcional baseada na titulação ou ha-
bilitação, e na avaliação do desempenho” (BRASIL, 1996), no âmbito dos planos 
de carreira e estatutos do magistério público. Todavia: 

Existe uma diferença entre Plano de Carreira e Estatuto do Magistério. O Plano de 
Carreira corresponde às normas que definem e regulam as condições, o processo de 
movimentação, a progressão funcional e a evolução da remuneração dos servidores 
em cada categoria. Já o Estatuto do Magistério contém as normas que regulam a 
relação funcional dos servidores, como, por exemplo, exercício, vantagens, deveres, 
responsabilidades, de forma mais abrangente ou geral (PIMENTEL; PALAZZO; 
OLIVEIRA, 2009, p. 373).

Atualmente, a legislação nacional mais vinculada aos temas plano de car-
reira e valorização dos profissionais da educação é a Lei nº 11.738/2008, que 
regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ato das disposições 
constitucionais transitórias, instituindo o piso salarial profissional nacional para 
os profissionais do magistério público da educação básica. É conhecida pelo nome 
comum de Lei do Piso. Ainda que a lei não abranja apenas tal assunto, há dúvi-
das resistentes em relação ao piso salarial, duas das quais são apresentadas no 
Quadro 24. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.738-2008?OpenDocument
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Quadro 24 –  Perguntas frequentes sobre a Lei do Piso

Qual é a diferença entre piso, salário e remuneração? E entre atualização e reajuste?
O piso é a menor remuneração que uma categoria recebe pela sua jornada de trabalho. No caso do 
piso salarial nacional do magistério, esse valor é correspondente a uma jornada de 40 horas semanais.
O salário é a contraprestação que o funcionário recebe ao final do mês pelos serviços prestados ao em-
pregador. Compreende o próprio salário-base, que pode ser o piso (vencimento inicial) da categoria, se 
estiver em início de carreira, ou salário maior conforme o tempo de serviço, nível de formação, entre 
outros fatores que podem influenciar positivamente no montante. 
Já a remuneração corresponde à soma de tudo aquilo que o trabalhador recebe ao final do mês, ou 
seja, é o salário acrescido dos demais ganhos do trabalhador, como horas extras, adicional notur-
no, adicional de periculosidade, insalubridade, 13º salário, férias remuneradas, abono e rendimentos 
do PIS/Pasep.
No caso específico do piso nacional do magistério, a Lei n.º 11.738 determina que o vencimento ini-
cial da categoria será atualizado todos os anos para, gradualmente, equiparar o salário dos professores 
das escolas públicas às demais categorias com nível de formação equivalente. Ou seja: o piso não 
deve ser confundido com remuneração e a conta do valor mínimo não pode incluir adicionais pagos 
ao docente como gratificações.
O reajuste salarial também ocorre anualmente, mas a partir da livre negociação da categoria ou de 
seus representantes, como sindicatos e federações, com os empregadores, a fim de recompor parte das 
perdas sofridas pela inflação e pelo aumento do custo de vida, para preservar o poder aquisitivo do 
trabalhador na comparação de um ano para outro.
Além do reajuste, as negociações salariais com o empregador podem envolver ainda um aumento 
real, que é um valor que, embora seja independente ao do reajuste, comumente, é acrescido a ele nas 
negociações.

Como o valor do piso é definido?
O valor do piso salarial nacional do magistério é calculado com base na comparação da previsão do 
valor aluno-ano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) dos dois últimos exercícios. O valor aluno-ano é o valor que 
o governo federal repassa no ano aos municípios e estados por cada matrícula de aluno na educação 
básica.
Para calcular o valor aluno-ano, cabe ao Ministério da Educação apurar o quantitativo de matrículas 
que será a base para a distribuição dos recursos (o que é feito pelo Censo Escolar da Educação Básica); 
e com o Tesouro Nacional fica a responsabilidade de estimar as receitas da União e dos Estados que 
compõem o fundo; além de definir o índice de reajuste.

Fonte: adaptado do conteúdo do Portal Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/02/tire-suas-duvidas-sobre-
-o-piso-salarial-dos-professores#diferencapiso>. Acesso em: 12 out. 2015.

http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/02/tire-suas-duvidas-sobre-o-piso-salarial-dos-professores#diferencapiso
http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/02/tire-suas-duvidas-sobre-o-piso-salarial-dos-professores#diferencapiso
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Quadro 25 – Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/2014

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissio-
nais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira 
dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional pro-
fissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Estratégias:

18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro ano de 
vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do ma-
gistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não 
docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes 
escolares a que se encontrem vinculados;

18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento dos profissio-
nais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, 
com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e 
oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) 
professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino 
de cada disciplina;

18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do segundo ano 
de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, mediante adesão, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do 
magistério da educação básica pública;

18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em 
nível de pós-graduação stricto sensu;

18.5) realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério 
da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da educação básica de 
outros segmentos que não os do magistério;

18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades indíge-
nas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas;

18.7) priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de educação, para os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado lei específica estabelecendo planos de 
Carreira para os (as) profissionais da educação;

18.8) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos os 
sistemas de ensino, em todas as instâncias da Federação, para subsidiar os órgãos competentes 
na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de Carreira.

Fonte: Brasil (2014). 
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Quadro 26 – Lei nº 11.738/2008 

Lei nº 11.738, de 6 de julho de 2008 - Regulamenta a alínea e do inciso III do caput do art. 60 do ato 
das disposições constitucionais transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público 
da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica 
será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalida-
de Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da 
educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham 
as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administra-
ção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no 
âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a 
formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais 
ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga 
horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposenta-
dorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 
7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional  
nº 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua inte-
gralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I - (VETADO);
II - a partir de 1o de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no 

art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;
III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, 

dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.
§ 1º A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2º Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda 

vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste 
artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens 
daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Art. 4º A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3º 
desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente 
vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. 

§ 1º O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Edu-
cação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade 
da complementação de que trata o caput deste artigo.

§ 2º A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir 
assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da 
aplicação de seus recursos.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.738-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art60iiieadct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art60iiieadct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art60iiieadct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-508-08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art60viadct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art60viadct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art60viadct
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Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, 
anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.
Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo 
percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino funda-
mental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos 
de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento 
do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, 
conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.
Art. 7º (VETADO)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de julho de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fonte: Brasil (2008).

Quadro 27 – Lei nº 12.014/2009 

Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009 – Altera o art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se devem considerar profissionais 
da educação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercí-
cio e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:

I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos 
ensinos fundamental e médio;

II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em adminis-
tração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de 
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área peda-
gógica ou afim.

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para minis-
trar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação 
específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 
corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput 
do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo 
Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)

 Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades 
do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 
educação básica, terá como fundamentos:

I - a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos 
e sociais de suas competências de trabalho;

II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço;
III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras 

atividades. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de agosto de 2009; 188ºda Independência e 121ºda República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad

Fonte: Brasil (2009). 

cont.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art206
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-508-08.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.014-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.014-2009?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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Outras legislações

Parecer CNE/CEB nº 10, de 3 de setembro de 1997 - Diretrizes para os novos planos de carrei-
ra e remuneração do magistério dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Resolução CNE/CEB nº 3, de 8 de outubro de 1997 - Fixa diretrizes para os novos planos de 
carreira e de remuneração para o magistério dos estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios. 

Parecer CNE/CEB nº 8, de 5 de julho de 1999 - Consulta à Lei Federal nº 9.394, de 20 de de-
zembro de l996, relativa à avaliação de desempenho dos profissionais da educação. 

Parecer CEB/CEB nº 12, de 13 de setembro de 1999 - Consulta sobre a elaboração de plano de 
carreira e remuneração do magistério público estadual de Sergipe. 

Parecer CNE/CEB nº 16/2000, de 5 de julho de 2000 - Pronunciamento sobre mudanças no 
estatuto e plano de carreira, cargos e salários do magistério público. 

Parecer CNE/CEB nº 24/2000, de 11 de setembro de 2000 - Consulta tendo em vista a Reso-
lução nº 3/1997. 

Parecer CNE/CEB nº 32/2001, de 5 de novembro de 2001 - Consulta sobre o Estatuto do Ma-
gistério Público. 

Parecer CNE/CEB nº 2/2002, de 29 de janeiro de 2002 - Responde consulta sobre as condições 
de formação de profissionais para educação infantil. 

Parecer CNE/CES nº 101/2002, de 13 de março de 2002 - Consulta sobre a formação de pro-
fissionais de educação, tendo em vista o artigo 64 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. 

Parecer CNE/CEB nº 37/2003, de 3 de dezembro de 2003 - Consulta tendo em vista habilita-
ção profissional de professores tendo em vista o disposto nos Pareceres CNE/CEB 26/2000 e 
CNE/CEB 4/2003. 

Parecer CNE/CEB nº 38/2003, de 3 de dezembro de 2003 - Consulta tendo em vista habilita-
ção profissional de professor com licenciatura plena em Ciências Sociais. 

Parecer CNE/CEB nº 39/2003, de 3 de dezembro de 2003 - Consulta tendo em vista habilita-
ção profissional de professores. 

Parecer CNE/CEB nº 1/2004, de 27 de janeiro de 2004 - Encaminha consulta de alunos da 
PUC de Minas Gerais, que concluíram o curso de licenciatura plena em Matemática. 

Parecer CNE/CEB nº 3/2004, de 27 de janeiro de 2004 - Consulta sobre o Estatuto do Magis-
tério Público Municipal e plano de carreira. 

Parecer CNE/CEB nº 4/2004, de 27 de janeiro de 2004 - Consulta sobre a situação de profis-
sionais que atuam com crianças de zero a três anos e onze meses, em centros municipais de 
educação infantil. 

Parecer CNE/CEB nº 25/2004, de 15 de setembro de 2004 - Consulta sobre a elaboração de 
plano de carreira e remuneração do magistério. 

Parecer CNE/CEB nº 1/2007, de 31 de janeiro de 2007 - Consulta acerca das limitações impos-
tas pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) no tocante a despe-
sas com pessoal com reflexos na remuneração dos profissionais do magistério. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1997/pceb010_97.pdf
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=7050&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb008_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb012_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb016_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb024_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb032_01.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb002_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2002/pces101_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ceb37_2003.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb038_03.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb039_03.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/pceb001_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/pceb003_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb04_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb025_04.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb001_07.pdf
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Parecer CNE/CEB nº 24/2007, de 17 de outubro de 2007 - Consulta sobre como deve ser en-
tendida a designação magistério da educação básica, para fins de destinação de, pelo menos, 
60% dos recursos do Fundeb. 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 27 de março de 2008 - Define os profissionais do magistério, para 
efeito da aplicação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– Fundeb. 

Parecer CNE/CEB nº 7/2008, de 9 de abril de 2008 - Consulta sobre a Lei nº 11.494/2007, que 
regulamenta o Fundeb, e a Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios 
e do Distrito Federal. 

Parecer CNE/CEB nº 8/2008, de 9 de abril de 2008 - Consulta se as conclusões do Parecer 
CNE/CEB nº 1/2007 também são válidas para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. 

Parecer CNE/CEB nº 21/2008, de 8 de outubro de 2008 - Consulta sobre profissionais de edu-
cação infantil que atuam em redes municipais de ensino.

Parecer CNE/CB nº 9/2009, de 2 de abril de 2009 - Revisão da Resolução CNE/CEB nº 3/1997, 
que fixa diretrizes para os novos planos de carreira e de remuneração para o magistério dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de maio de 2009 - Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos 
de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, em 
conformidade com o artigo 6º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e com base nos artigos 
206 e 211 da Constituição Federal, nos artigos 8º, § 1º, e 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, e no artigo 40 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Parecer CNE/CEB nº 21/2009, de 11 de novembro de 2009 - Consulta sobre a necessidade de 
cumprimento do prazo estabelecido na Lei nº 11.738/2008, para a formulação ou adequação 
dos planos de carreira para o pessoal docente, nas condições em que especifica.

Parecer CNE/CEB nº 3/2010, de 27 de janeiro de 2010 - Consulta sobre a aplicabilidade da 
Lei nº 11.738/2008, que trata do piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica.

Parecer CNE/CEB nº 9/2010, de 5 de maio de 2010 - Aprecia a Indicação CNE/CEB nº 3/2009, 
que propõe a elaboração de Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração 
dos Funcionários da Educação Básica Pública.

Resolução CNE/CEB nº 5, de 3 de agosto de 2010 - Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos 
de Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica Pública.

Parecer CNE/CEB nº 2/2011, de 1º de março de 2011 - Consulta referente à Resolução CNE/
CEB nº 5/2010, que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração 
dos Funcionários da Educação Básica Pública.

Parecer CNE/CEB nº 7/2011, de 2 de junho de 2011 - Profissionais da Educação Infantil: 
possibilidades de sua inclusão na carreira do magistério da Educação Básica e consequente 
remuneração com recursos do Fundeb.

Parecer CNE/CEB nº 6/2012, de 6 de março de 2012 - Consulta sobre as atividades desenvol-
vidas por professores de estabelecimentos de educação básica para fins de reconhecimento dos 
seus direitos previdenciários.

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pceb024_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/rceb001_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb007_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb008_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb021_08.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb009_09.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao_cne_ceb002_2009.pdf
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=2098&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=3335&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=5369&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=6322&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=7708&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=8295&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10354&Itemid=
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Parecer CNE/CEB nº 9/2012, de 12 de abril de 2012 - Implantação da Lei nº 11.738/2008, que 
institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica.

Parecer CNE/CEB nº 18/2012, de 2 de outubro de 2012 - Reexame do Parecer CNE/CEB nº 
9/2012, que trata da implantação da Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissio-
nal nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Complementos41

PISO salarial dos professores: tire suas dúvidas em 8 tópicos. Todos pela Educação, 2015. 
Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/32754/piso-
-salarial-dos-professores-tire-suas-duvidas-em-8-topicos/>.

VIDEOCONFERÊNCIA - Ajuste do valor do piso salarial do magistério para 2015 e pla-
no de carreira. Conviva Educação, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=mjHo7BAeQC4>.

41 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10578&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=11795&Itemid=
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/32754/piso-salarial-dos-professores-tire-suas-duvidas-em-8-topicos/
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/32754/piso-salarial-dos-professores-tire-suas-duvidas-em-8-topicos/
https://www.youtube.com/watch?v=mjHo7BAeQC4
https://www.youtube.com/watch?v=mjHo7BAeQC4


- PARTE 5 -

COTIDIANO ESCOLAR



Prólogo

A educação escolar implica em uma série de regramentos e 
procedimentos que recebem atenção. Circunstâncias como a de-
finição e o cumprimento de carga horária, a organização curricu-
lar, seus pressupostos e formas de condução e, especialmente, os 
documentos de gestão (projeto político pedagógico, regimento e 
calendário escolar) são situações/documentos característicos do 
cotidiano escolar e objeto de um grande número de dúvidas da 
parte dos discentes.

Assim, seguem arroladas considerações, orientações e ex-
certos sobre cada um dos temas elencados, com a compreensão 
de que foram alguns dos assuntos mais evidentes no cotidiano 
escolar, mas, seguramente, há outros assuntos e outras aborda-
gens possíveis.



Carga horária

Legislações42

Parecer CNE/CEB nº 2/1998, de 29 de janeiro de 1998 - Ensino fundamen-
tal e médio – jornada do ensino noturno.

Parecer CNE/CEB nº 35/2001, de 4 de dezembro de 2001 - Consulta relati-
va ao período reservado a estudos, planejamento e avaliação.

Parecer CNE/CEB nº 38/2002, de 4 de novembro de 2002 - Responde con-
sulta sobre organização do período letivo e carga horária tendo em vista os 
arts. 23 e 24 da Lei nº 9.394/1996.

Parecer CNE/CEB nº 2/2003, de 19 de fevereiro de 2003 - Orientações so-
bre a utilização do recreio como atividade escolar.

Parecer CNE/CEB nº 23/2003, de 2 de junho de 2003 - Responde consulta 
sobre cumprimento dos mínimos de duração, carga horária e jornada esco-
lar, com a necessária destinação de tempo dos profissionais da educação, 
para execução das ações de planejamento (art. 67, V, da LDBEN).

Parecer CNE/CEB nº 15/2007, de 9 de maio de 2007 - Orientação nos ter-
mos do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 
(assunto específico: carga horária).

Complementos43

ARGUMENTO - Carga horária ampliada nas escolas - Blo-
co 1. TV Senado, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=pWHKmfBuN9I>. 

ARGUMENTO - Carga horária ampliada nas escolas - Bloco 2. TV Senado, 
2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nAubRpzOLPY>.

GLOBO. Portal G1. Lei federal determina carga horária de alunos na pré-
-escola. Reportagem. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/mogi-
-das-cruzes-suzano/diario-tv-1edicao/videos/v/lei-federal-determina-carga-
-horaria-de-alunos-na-pre-escola/3147911/>.

42 Pareceres, resoluções e outras determinações do Conselho Nacional de Educação 
e da Câmara de Educação Básica podem ser consultados no site do Ministério da 
Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educa-
cao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes>.

43 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb02_98.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb35_01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pWHKmfBuN9I
https://www.youtube.com/watch?v=pWHKmfBuN9I
https://www.youtube.com/watch?v=nAubRpzOLPY
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/diario-tv-1edicao/videos/v/lei-federal-determina-carga-horaria-de-alunos-na-pre-escola/3147911/
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/diario-tv-1edicao/videos/v/lei-federal-determina-carga-horaria-de-alunos-na-pre-escola/3147911/
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/diario-tv-1edicao/videos/v/lei-federal-determina-carga-horaria-de-alunos-na-pre-escola/3147911/
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes


Organização curricular

Quadro 28 – Menções na LDB - Lei nº 9.395/1996

Art. 9º A União incumbir-se-á de: [...]

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 
médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 
formação básica comum;

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 
cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo 
da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural 
e da realidade social e política, especialmente do Brasil.

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá com-
ponente curricular obrigatório da educação básica. (Redação dada pela Lei  
nº 13.415, de 2017)

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curri-
cular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática 
facultativa ao aluno: (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016)

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;(Incluído pela Lei  
nº 10.793, de 1º.12.2003)

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver 
obrigado à prática da educação física;(Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído pela Lei 
nº 10.793, de 1º.12.2003)

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e européia.

§ 5º  No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua 
inglesa. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 6º  As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão 
o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo. (Redação dada pela Lei  
nº 13.278, de 2016)

§ 7º A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, pro-
jetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. (Redação 
dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular 
complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição 
obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais. (Incluído pela Lei nº 13.006, 
de 2014)
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§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a 
criança e o adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos currículos escolares de que trata 
o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela 
Lei nº 13.010, de 2014)

§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Cur-
ricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro 
de Estado da Educação. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obri-
gatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura 
que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 
estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 
negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 

ao bem comum e à ordem democrática;
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento;
III - orientação para o trabalho;
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais.

Art. 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; [...]

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, inician-
do-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada 
pela Lei nº 11.274, de 2006)

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.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental 

o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 
observadas as normas do respectivo sistema de ensino.

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indí-
genas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais.

§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático ade-
quado. (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007).

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino 
fundamental. (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011).

cont.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
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Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito 
à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei  
nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino 
religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. (Incluído pela Lei 
nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, 
para a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) [...]

Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários 
formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a 
relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: (Redação dada pela Lei  
nº 13.415, de 2017)

I - linguagens e suas tecnologias; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)
II - matemática e suas tecnologias; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)
III - ciências da natureza e suas tecnologias; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)
IV - ciências humanas e sociais aplicadas; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)
V - formação técnica e profissional. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)
§ 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de 

acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 
2017) [...]

§ 3º A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na 
composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerá-
rios formativos, considerando os incisos I a V do caput. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)[...]

§ 5º  Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do 
ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 6º  A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará:       
(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)

I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabe-
lecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre 
aprendizagem profissional. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a 
formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 
2017) 

§ 7º A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do caput, em áreas que não constem do 
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo 
respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional 
dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação. (Incluído 
pela Lei nº 13.415, de 2017)  

§ 8º A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do caput, realizada na própria 
instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho 
Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas 
de ensino. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 9º As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do 
ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para 
os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  

§ 10. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser organizado em 
módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 
2017) 

cont.
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Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos […]
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. [...]
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as 
seguintes atribuições: [...]

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; [...]
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 
necessidades; [...]

Art. 79. 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.

§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os 

seguintes objetivos: [...]
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais corres-

pondentes às respectivas comunidades; [...]

Fonte: Brasil (1996). 

Quadro 29 – Currículo PNE* 

Meta Menção

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação 
infantil na pré-escola para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar 
a oferta de educação infantil em creches de 
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquen-
ta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 
até o final da vigência deste PNE.

1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, nú-
cleos de pesquisa e cursos de formação para profissio-
nais da educação, de modo a garantir a elaboração de 
currículos e propostas pedagógicas que incorporem os 
avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-
-aprendizagem e às teorias educacionais no atendi-
mento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendi-
mento escolar para toda a população de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até 
o final do período de vigência deste PNE, a 
taxa líquida de matrículas no ensino médio 
para 85% (oitenta e cinco por cento).

3.1) institucionalizar programa nacional de renovação 
do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagó-
gicas com abordagens interdisciplinares estruturadas 
pela relação entre teoria e prática, por meio de currícu-
los escolares que organizem, de maneira flexível e di-
versificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articula-
dos em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, 
tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição 
de equipamentos e laboratórios, a produção de mate-
rial didático específico, a formação continuada de pro-
fessores e a articulação com instituições acadêmicas, 
esportivas e culturais; [...]
3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de 
forma regular, bem como a ampliação da prática des-
portiva, integrada ao currículo escolar;
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Meta 7: fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da apren-
dizagem de modo a atingir as seguintes mé-
dias nacionais para o Ideb:

Ideb 2015 2017 2019 2021
Anos iniciais 
do ensino 
fundamental

5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais  
do ensino 
fundamental

4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino 
médio

4,3 4,7 5,0 5,2

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação in-
terfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação 
básica e a base nacional comum dos currículos, com 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimen-
to dos(as) alunos(as) para cada ano do ensino funda-
mental e médio, respeitada a diversidade regional, es-
tadual e local; [...]
7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos so-
bre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e 
implementar ações educacionais, nos termos das Leis 
nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de 
março de 2008, assegurando-se a implementação das 
respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio 
de ações colaborativas com fóruns de educação para a 
diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes 
pedagógicas e a sociedade civil;
7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar para as escolas do 
campo e para as comunidades indígenas e quilombo-
las, incluindo os conteúdos culturais correspondentes 
às respectivas comunidades e considerando o fortaleci-
mento das práticas socioculturais e da língua materna 
de cada comunidade indígena, produzindo e dispo-
nibilizando materiais didáticos específicos, inclusive 
para os(as) alunos(as) com deficiência;

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) das matrículas de educação 
de jovens e adultos, nos ensinos fundamen-
tal e médio, na forma integrada à educação 
profissional.

10.7) fomentar a produção de material didático, o de-
senvolvimento de currículos e metodologias especí-
ficas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equi-
pamentos e laboratórios e a formação continuada de 
docentes das redes públicas que atuam na educação 
de jovens e adultos articulada à educação profissional;

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na 
educação superior para 50% (cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três 
por cento) da população de 18 (dezoito) a 
24 (vinte e quatro) anos, assegurada a quali-
dade da oferta e expansão para, pelo menos, 
40% (quarenta por cento) das novas matrí-
culas, no segmento público.

12.11) fomentar estudos e pesquisas que analisem a 
necessidade de articulação entre formação, currículo, 
pesquisa e mundo do trabalho, considerando as neces-
sidades econômicas, sociais e culturais do País;

Meta 15: garantir, em regime de colabo-
ração entre a União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios, no prazo de 1 
(um) ano de vigência deste PNE, política 
nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III 
do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da educação bá-
sica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na 
área de conhecimento em que atuam.

15.4) consolidar e ampliar plataforma eletrônica para or-
ganizar a oferta e as matrículas em cursos de formação ini-
cial e continuada de profissionais da educação, bem como 
para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos; [...]
15.6) promover a reforma curricular dos cursos de li-
cenciatura e estimular a renovação pedagógica, de for-
ma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), 
dividindo a carga horária em formação geral, formação 
na área do saber e didática específica e incorporando 
as modernas tecnologias de informação e comunica-
ção, em articulação com a base nacional comum dos 
currículos da educação básica, de que tratam as estra-
tégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE;

cont.
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Meta 19: assegurar condições, no prazo de 
2 (dois) anos, para a efetivação da gestão de-
mocrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à con-
sulta pública à comunidade escolar, no âm-
bito das escolas públicas, prevendo recursos 
e apoio técnico da União para tanto.

19.6) estimular a participação e a consulta de profissio-
nais da educação, alunos (as) e seus familiares na for-
mulação dos projetos político-pedagógicos, currículos 
escolares, planos de gestão escolar e regimentos esco-
lares, assegurando a participação dos pais na avaliação 
de docentes e gestores escolares.

* Mencionado textualmente onze vezes ao longo do anexo da lei; presente formalmente em sete das vinte estratégias.

Fonte: Brasil (2014). 

Outras legislações44

Parecer CNE/CEB nº 7/2010, de 7 de abril de 2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica.

Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica.

Complementos45

BRASIL. Ministério da Educação. Propostas Curriculares pelo Brasil. Disponível em: <http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/propostas>. 

CAMILO, Camila. Base nacional comum curricular: o que é isso? Nova Escola, 2014. Disponí-
vel em: <http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/base-nacional-comum-curricular-
-curriculo-ppp-mec-812097.shtml>.

CORAZZA, Sandra Mara. Sandra Mara Corazza: Base Nacional Comum Curricular - um 
trampolim. ZH Opinião, jan. 2016. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/noti-
cia/2016/01/sandra-mara-corazza-base-nacional-comum-curricular-um-trampolim-4947565.
html>.

VIDEOCONFERÊNCIA: Base Nacional Comum. Conviva Educação, 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=XRm5719VIDg>.

44 Os textos na íntegra podem ser acessados em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educa-
cao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12992>.

45 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.
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Documento de gestão

Projeto político pedagógico

O documento de gestão projeto político pedagógico está inti-
mamente associado à gestão escolar, uma vez que sistemas de en-
sino partem, em geral, de planejamentos abrangentes, como planos 
de governo, planos de educação ou planejamentos estratégicos.

Na legislação reguladora, há algumas menções explícitas ao 
documento, como nos excertos legais apresentados no Quadro 30. 

Quadro 30 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996
TÍTULO IV - Da Organização da Educação Nacional

[...]
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 
de ensino, terão a incumbência de:

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; [...]
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsá-

veis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução 
da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009) 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabeleci-

mento de ensino; [...]
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profis-
sional; 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino pú-
blico na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola;

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação bási-
ca que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. [...]

CAPÍTULO II - Da Educação Básica 
Seção IV-A - Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008) [...]
Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes 
formas: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso I 
do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008) [...]

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, 
visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Fonte: Brasil (1996).
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O termo proposta figura também no Capítulo II - Da educação básica, Se-
ção I - Das disposições gerais, art. 26, § 3º e § 8º. Ainda que a LDB ora mencione 
o termo proposta ora mencione o termo projeto, os dois são utilizados como sinô-
nimos do mesmo documento de gestão. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente 
menciona, em duas ocasiões, o termo proposta: 

Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer [...]
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desen-
volvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 
o trabalho, assegurando-se-lhes: [...]
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagó-
gico, bem como participar da definição das propostas educacionais. [...]
Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas rela-
tivas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas 
à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório 
(BRASIL, 1990, grifo nosso). 

Regimento escolar

A Lei nº 9.394/1996 estabelece:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 
acordo com as seguintes regras comuns: [...]
III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento 
escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequên-
cia do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino; [...]
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: [...]
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 
letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas insti-
tuições de ensino em seus regimentos;
VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regi-
mento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima 
de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação (BRASIL, 1996, 
grifo nosso). 

Calendário escolar

Há menções do calendário escolar na LDB nas seguintes passagens: 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semes-
trais, 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 orga-
nização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transfe-
rências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as 
normas curriculares gerais.
§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive cli-
máticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso re-
duzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.
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Art. 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 inte-
resses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas;
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional 
da Consciência Negra’. (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) (BRASIL, 1996).

Legislações nacionais que regulamentam o calendário 
escolar46

Parecer CNE/CEB nº 5, de 7 de maio de 1997 - Proposta de regulamentação da Lei nº 
9.394/1996.

Parecer CNE/CEB nº 1, de 29 de janeiro de 2002 - Responde consulta sobre interpretações dos 
dispositivos legais que tratam do calendário escolar.

Parecer CNE/CEB nº 38, de 4 de novembro de 2002 - Responde consulta sobre organização do 
período letivo e carga horária, tendo em vista os arts. 23 e 24 da Lei nº 9.394/1996.

Parecer CNE/CEB nº 19, de 2 de setembro de 2009 - Consulta sobre a reorganização dos ca-
lendários escolares.

Complemento47

QUADRO gestão escolar - Organização do ano letivo - Conexão Futura - Canal Futura. 2015. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2SDx_C4yMdk>.

Outros documentos

Além do regimento escolar, do projeto político pedagógico e do calendário 
escolar, as instituições ainda contam com outros documentos, conforme descreve 
o excerto legal:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 
acordo com as seguintes regras comuns: [...]
VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de 
conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especi-
ficações cabíveis (BRASIL, 1996, grifo nosso).

46 O texto completo dos pareceres podem ser acessados no site do Ministério da Educação. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/323-secreta-
rias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/18687-calendarios-escolares>.

47 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1997/pceb005_97.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB01_2002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0038_2002.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb019_09.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2SDx_C4yMdk
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Em relação aos documentos escolares, eles seguem também as prescrições 
da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a política nacional de 
arquivos públicos e privados e dá outras providências” (BRASIL, 1991). 

A seguir, apresenta-se a legislação sobre retenção de documentos:

Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999 - Dispõe sobre o valor total das anuidades 
escolares e dá outras providências. 
[...]
Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos 
escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo 
de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e 
administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 
177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de 
noventa dias.
§ 1º O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do 
ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição 
adotar o regime didático semestral. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.173-24, 
23.8.2001)
§ 2º Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, 
a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independente-
mente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judi-
ciais. (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.173-24, 23.8.2001)
§ 3º São asseguradas em estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio 
as matrículas dos alunos, cujos contratos, celebrados por seus pais ou responsáveis 
para a prestação de serviços educacionais, tenham sido suspensos em virtude de 
inadimplemento, nos termos do caput deste artigo. (Renumerado pela Medida Pro-
visória nº 2.173-24, 23.8.2001)
§ 4º Na hipótese de os alunos a que se refere o § 2º, ou seus pais ou responsáveis, 
não terem providenciado a sua imediata matrícula em outro estabelecimento de 
sua livre escolha, as Secretarias de Educação estaduais e municipais deverão pro-
videnciá-la em estabelecimento de ensino da rede pública, em curso e série corres-
pondentes aos cursados na escola de origem, de forma a garantir a continuidade de 
seus estudos no mesmo período letivo e a respeitar o disposto no inciso V do art. 53 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. (Renumerado pela Medida Provisória nº 
2.173-24, 23.8.2001) (BRASIL, 1999). 

Complementos48

Documentos escolares

LOPES, Noemia. O que é projeto político-pedagógico (PPP). Gestão Escolar, dez. 2010/jan. 
2011. Disponível em: <http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/projeto-politico-peda-
gogico-ppp-pratica-610995.shtml>.

PADIAL, Karina. Saiba quais documentos devem ir para o lixo e quais precisam ser arqui-
vados. Gestão Escolar, out./nov. 2014. Disponível em: <http://gestaoescolar.abril.com.br/ad-
ministracao/saiba-quais-documentos-devem-ir-lixo-quais-precisam-ser-arquivados-807234.
shtml>.

48 O material sugerido foi acessado em 17 de março de 2016.

http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/projeto-politico-pedagogico-ppp-pratica-610995.shtml
http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/projeto-politico-pedagogico-ppp-pratica-610995.shtml
http://gestaoescolar.abril.com.br/administracao/saiba-quais-documentos-devem-ir-lixo-quais-precisam-ser-arquivados-807234.shtml
http://gestaoescolar.abril.com.br/administracao/saiba-quais-documentos-devem-ir-lixo-quais-precisam-ser-arquivados-807234.shtml
http://gestaoescolar.abril.com.br/administracao/saiba-quais-documentos-devem-ir-lixo-quais-precisam-ser-arquivados-807234.shtml


Concluindo... 

A obra apresentada é, deliberadamente, bastante 
aberta em seu escopo e limitada do ponto de vista teórico. 
Intencionalmente, não busca projetar grandes discussões 
conceituais, assumindo caráter instrumental ao intentar 
colaborar para a compreensão dos aspectos legais e orga-
nizacionais do ensino no Brasil. Assim, mais do que so-
pesar discussões teóricas, o texto buscou a construção de 
uma matriz de referência para a compreensão da estrutu-
ra e organização da educação básica no Brasil.

Desta feita, a obra foi constituída de escritos e sis-
tematizações de caráter básico e instrumental, com foco 
voltado, prioritariamente, para quadros, esquemas e ex-
certos legais, que deverão ser ampliados em cada sala de 
aula, de acordo com as peculiaridades e os interesses de 
cada grupo discente. De igual maneira, as legislações, as 
abordagens e os temas trabalhados dependem de cada 
professor, respeitadas as determinações contidas na 
ementa da disciplina.

Por essa razão, as legislações cujos textos figuram 
na obra de maneira integral ou parcial são apenas as que 
apresentam alguma vinculação com o roteiro desenvolvi-
do ao longo do trabalho, sempre destacando que cada pro-
fessor tem a liberdade de propor outras interfaces, ela-
borar exercícios e indicar outros trechos ou textos legais, 
contanto que não burle a lógica da própria disciplina.
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Sugestões de documentários e reportagens especiais

• Documentário: a educação e os desafios do nosso tempo. 2013. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=xKmzke6qH5A>. 16min19seg.

• Educação Brasileira 157 - Maria Beatriz Luce. 2014. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=xKmXrY7XSBM>.

• Entrevista com António Nóvoa. Carta Educação, 2015. Disponível em: 
<http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/antonio-novoa-aprendiza-
gem-nao-e-saber-muito/>.

• Entrevista com José Eustáquio Romão. BBC Brasil, 2015. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/07/150719_entrevista_ro-
mao_paulofreire_cc?SThisFB%3FSThisFB>.

• Entrevista com Maria Beatriz Luce. Problemas que envolvem a formação 
de professores no Brasil, a crise no ensino médio, além do Plano Nacional 
de Educação. Univesp TV, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=xKmXrY7XSBM>. 

• Qualidade da educação. Conviva Educação, 2014. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=rIssVuosgsA>.

• Desafios da educação: António Nóvoa (Portugal) e Cristovam Buarque 
(Brasil). Univesp TV, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=Nj5WRKG00Tw>.

• Educação integral. Educação Brasileira 184 - Vitor Henrique Paro e Cleide 
Mara Dala Torres. Univesp TV, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=qISpmPIpbuE>.

• Cursos Livres Univesp TV - História do Brasil - História da Alfabetização. 
2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eJgqRDLWxcM>.

• Entrevista com Telma Weisz sobre alfabetização inicial. Revista Nova Es-
cola. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/
alfabetizacao-inicial/aposte-alto-capacidade-alunos-429248.shtml>.

• Educação e diversidade. Nós da Educação - Miguel Arroyo (parte 1 de 
3). TV Paulo Freire, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=R5V7_2V81bU>.

• Educação e diversidade. Nós da Educação - Miguel Arroyo (parte 2 de 
3). TV Paulo Freire, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=N2nOxZ9Wo_k>.

https://www.youtube.com/watch?v=xKmzke6qH5A
http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/antonio-novoa-aprendizagem-nao-e-saber-muito/
http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/antonio-novoa-aprendizagem-nao-e-saber-muito/
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/07/150719_entrevista_romao_paulofreire_cc?SThisFB%3FSThisFB
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/07/150719_entrevista_romao_paulofreire_cc?SThisFB%3FSThisFB
https://www.youtube.com/watch?v=rIssVuosgsA
https://www.youtube.com/watch?v=rIssVuosgsA
https://www.youtube.com/watch?v=qISpmPIpbuE
https://www.youtube.com/watch?v=qISpmPIpbuE
https://www.youtube.com/watch?v=eJgqRDLWxcM
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/aposte-alto-capacidade-alunos-429248.shtml>.
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/aposte-alto-capacidade-alunos-429248.shtml>.
https://www.youtube.com/watch?v=R5V7_2V81bU
https://www.youtube.com/watch?v=R5V7_2V81bU
https://www.youtube.com/watch?v=N2nOxZ9Wo_k
https://www.youtube.com/watch?v=N2nOxZ9Wo_k
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• Educação e diversidade. Nós da Educação - Miguel Arroyo (parte 3 de 3). TV 
Paulo Freire, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uXit_
UQTp3w>.

Sugestões de materiais e sites diversos

• O Thesaurus Brasileiro da Educação (Brased) é um vocabulário controla-
do que reúne termos e conceitos, extraídos de documentos analisados no 
Centro de Informação e Biblioteca em Educação (Cibec), relacionados entre 
si com base em uma estrutura conceitual da área. Esses termos, chama-
dos descritores, são destinados à indexação e à recuperação de informações. 
Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/pesquisa-thesaurus>.  

• Todos pela Educação. Movimento da sociedade brasileira que tem como mis-
são contribuir para que até 2022, ano do bicentenário da Independência do 
Brasil, o país assegure a toda criança e jovem o direito à educação básica de 
qualidade. Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/>.

• Comunidade Educativa. Portal que tem a missão expressa de apoiar os pro-
fissionais da educação no desenvolvimento de conhecimentos e práticas que 
resultem na oferta de uma educação pública de qualidade, com foco no apri-
moramento contínuo dos processos de ensino, gestão em rede e participação 
comunitária. Disponível em: <http://www.comunidadeeducativa.org.br/>.

• Domínio Público. Constitui-se em um ambiente virtual que permite a co-
leta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, 
com o principal objetivo de promover o amplo acesso a obras literárias, ar-
tísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em 
domínio público ou com sua divulgação devidamente autorizada, que cons-
tituem patrimônio cultural brasileiro e universal. Disponível em: <http://
www.dominiopublico.gov.br/>.

• Scientific Electronic Library Online. É vinculada a diversas instituições, 
dentre elas: Fapesp, CNPq, Bireme/Opas/OMS, FapUnifesp. Disponível em: 
<http://www.scielo.org/>. 

• Lista com 96 experiências do mundo inteiro que traduzem cinco importan-
tes tendências capazes de tornar o aprendizado significativo e conectado 
com as demandas do século XXI. Disponível em: <http://innoveedu.org/>. 

• Centro de Referência em Educação Integral. Uma iniciativa da Associação 
Cidade Escola Aprendiz em parceria com outras organizações não gover-
namentais e com o apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

https://www.youtube.com/watch?v=uXit_UQTp3w
https://www.youtube.com/watch?v=uXit_UQTp3w
http://portal.inep.gov.br/pesquisa-thesaurus
http://www.todospelaeducacao.org.br/
http://www.comunidadeeducativa.org.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.scielo.org/
http://innoveedu.org/
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Educação e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura, para contribuir para a formulação, implementação e apri-
moramento de políticas públicas de educação integral a partir de ações de 
mobilização, formação e articulação de agentes estratégicos para o tema. 
Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/>.

• Rede de Intercâmbio de Produção Educativa. Projeto de produção colabora-
tiva e descentralizada de imagens e sons para a educação básica: criação e 
implantação da Rede de Intercâmbio de Produção Educativa da Universida-
de Federal da Bahia. Disponível em: <http://ripe.ufba.br/>. 

• CultivEduca. Plataforma com informações gerais sobre os docentes e infor-
mações específicas sobre formação inicial, continuada e pós-graduação dos 
docentes do Centro de Formação Continuada de Professores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://cultiveduca.ufrgs.br/>.

Sugestões de sites para elaboração de diagnósticos, estatísticas e 
informações educacionais

• http://www.ioeb.org.br/

• http://portal.inep.gov.br/basica-censo

• http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br

• http://www.cidades.ibge.gov.br

• http://www.fee.rs.gov.br

• http://rs.transparencia.gov.br

• http://www.qedu.org.br/cidade

• http://www.undimemg.org.br

• http://www.todospelaeducacao.org.br

• http://meumunicipio.org.br/

http://educacaointegral.org.br
http://ripe.ufba.br/
http://cultiveduca.ufrgs.br/
http://www.ioeb.org.br/
http://portal.inep.gov.br/basica-censo
http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.fee.rs.gov.br/
http://rs.transparencia.gov.br/
http://www.qedu.org.br/cidade
http://www.undimemg.org.br/
http://www.todospelaeducacao.org.br/
http://meumunicipio.org.br/
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Legislações diversas 

Lei Assunto

Lei nº 13.083, de 8 de janeiro de 2015 Institui o Dia Nacional do Pedagogo (20 de maio).

Lei nº 13.054, de 22 de dezembro de 2014 Institui o dia 6 de agosto como Dia Nacional dos Profis-
sionais da Educação.

Lei nº 12.835, de 26 de junho de 2013 Institui o Dia Nacional da Matemática (6 de maio).

Lei nº 12.668, de 18 de junho de 2012 Institui o Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores 
(23 de março).

Lei nº 12.685, de 18 de julho de 2012 Institui o Dia Nacional do Compromisso com a Criança, 
o Adolescente e a Educação (21 de novembro).

Lei nº 12.602, de 3 de abril de 2012 Institui a Semana e o Dia Nacional da Educação Infantil 
(na semana de 25 de agosto).

Lei nº 12.130, de 17 de dezembro de 2009 Institui o Dia Nacional do Historiador, a ser celebrado 
anualmente no dia 19 de agosto.

Lei nº. 11.342, de 18 de agosto de 2006 Dispõe sobre o Dia do Profissional de Educação Física 
(1º de setembro).
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