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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Michele Rodrigues de. A defesa do direito à educação e o currículo: quando 

seus caminhos se cruzam. 2019. 126 p. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Esta pesquisa, de caráter bibliográfico, busca compreender as contribuições propositivas do 

direito à educação na história da educação brasileira e nos movimentos de educadores 

organizados, a partir de 1932, associando-os à justiça curricular como o resultado de uma 

experiência acumulada ao longo desse processo. Para tal intento a pesquisa retomou dois 

conceitos: o conceito de educação como direito e o conceito de direito à educação, ambos 

relacionados à realidade brasileira e encontrados em documentos oficiais e na literatura 

disponível produzidos no período histórico que se estende desde a primeira Constituição 

brasileira até a promulgação do último PNE (2014). Esta retomada resultou no primeiro 

capítulo. No segundo, a pesquisa voltou-se para os documentos elaborados por educadoras e 

educadores organizados em 1932 e 1959 (Manifestos) e em 1986 (Carta de Goiânia). A partir 

da análise destes, a pesquisa se propõe a identificar os princípios fortalecedores do direito à 

educação e a evidenciar a sua atualidade. Tais princípios estão apontados na Recomendação 

Geral nº 13, artigo 13 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. O 

capítulo seguinte resgata a concepção de currículo escolar a partir do processo de escolarização, 

instituído desde a formação dos Estados Nacionais, e avança discutindo o contraponto à tal 

concepção de currículo colocado pelos estudiosos críticos do Currículo. O capítulo segue 

considerando o Plano Nacional de Educação (2014-2024) como sendo o acúmulo da 

experiência em defesa da educação pública brasileira e a institucionalização da cultura do 

planejamento participativo da educação do país, via Conferências da Educação (CONAE). 

Relaciona-se, neste momento da pesquisa, o Plano Nacional de Educação (2014-2024) com o 

currículo escolar. Discute-se, ainda, as dimensões da justiça curricular e suas bases teóricas, 

justiça social e teoria crítica do currículo. Na conclusão do capítulo apresentam-se os 

enredamentos promissores das dimensões da justiça curricular – conhecimento, convivência e 

cuidado - com as estratégias da educação básica previstas no PNE (2014-2024).  
 

Palavras-chave: Direito à Educação. Currículo. Justiça Curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Michele Rodrigues de. The defense of the right to education, and the 

curriculum: when their paths intersect. 2019. 126 pp. Dissertation (Graduate Program in 

Education: Curriculum) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

This bibliographic research aims at understanding the propositional contributions of the right 

to education in the history of Brazilian education and in the movements of organized educators 

since 1932, associating them to curricular justice, considered as the result of the experience 

summed up along this process. To achieve this intent, this research scrutinized two concepts: 

the concept of education as a right and the concept of right to education, both related to the 

Brazilian reality and found in official documents and the available literature produced in the 

historic period spanning from the first Brazilian Constitution until the publication of the last 

PNE - National Plan of Education - (2014-2024). This study resulted in the first chapter. In the 

second, the research considered the documents written by organized educators in 1932 and 1959 

(Manifestos) and in 1986 (Letter of Goiânia). From the analysis of these documents, the study 

proposes the identification of the principles that strengthened the right to education and shed 

light onto its actuality. These principles are highlighted in the General Recommendation nº 13, 

article 13 of the UN International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. The 

following chapter brings up the concept of school curriculum originated in the schooling 

process instituted since the formation of the national states and proceeds discussing the 

ponderation made in face of that concept by the critical studies about the curriculum. The 

chapter goes on considering the National Plan of Education (2014 -2024) as the sum up of the 

experiences in defense of the Brazilian public education and the institutionalization of the 

culture of participative planning in the country's education, by means of the Education 

Conferences (CONAE). At this point of the research the National Plan of Education (2014-

2024) is related to the school curriculum. The study also discusses the dimensions of curricular 

justice and its theoretical grounds, social justice and critical theory of curriculum. In its 

conclusion, the chapter presents the promising entanglements englobing curricular justice - 

knowledge, co-living and care - and the basic education strategies outlined in the National Plan 

of Education (2014-2024). 

 

Key words: Right to Education, Curriculum, Curricular Justice. 
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INTRODUÇÃO 

 A defesa da escola pública e do seu espaço como um território democrático de 

participação, de construção e de escuta das muitas vozes esteve comigo desde o final do Ensino 

Fundamental como processo da minha indignação e persistente participação no grêmio 

estudantil. Contudo, antes mesmo da minha existência, minha mãe, meu pai, minhas irmãs e 

meus irmãos se viram obrigados a romper os laços com o seu território de origem, o sertão do 

Ceará, e a buscar um espaço que pudessem dar conta dos anseios de uma vida mais digna. 

Minha mãe insistia em reafirmar que o seu maior desejo era que suas filhas e seus filhos fossem 

à escola. Assim sendo, a longa viagem trouxe minha família para a cidade de São Paulo. Essa 

história soma-se a tantas outras que contam a busca por uma vida mais digna de muitas famílias 

e, nesse processo, a escola encontra centralidade. 

  Tornei-me professora, e essa escolha foi sempre alimentada, desde a adolescência, pela 

busca e pela esperança de um mundo mais justo. Entre as experiências agregadas existiu o fato 

de ser moradora da periferia, um território marcado pela violência e pela ausência de todos os 

serviços públicos. Nesse caso, a escola era quase como um encontro com a água1 no meio da 

paisagem tomada pela seca no Sertão Nordestino, pois o encontro e a existência com ela são, 

ou pelo menos deveriam2, ser maravilhosos. Houve, também, o encontro com os livros e com a 

militância, ambos estimulados e referenciados pelas minhas irmãs mais velhas, que 

contribuíram como alimento para a indignação e a defesa da escola pública. 

 A formação em Geografia contribuiu ainda mais para compreender o mundo como 

“perversidade”, mas enxergá-lo também como “possibilidade”, como diria Santos (2004, p. 17). 

A escolha da área de Educação para realizar o Mestrado está, assim, intimamente ligada à minha 

trajetória profissional e pessoal, pois o programa Currículo está na dimensão da possibilidade 

– a possibilidade de que um outro mundo é possível e que este, para ser alcançado, passa pelo 

direito à educação, mas não qualquer educação. Aqui a defesa passa pela justiça curricular.   

 Para discutir-se sobre o direito à educação, tema precioso para a população brasileira, 

sua Constituição traz, em seu artigo 1º, a concepção de Estado Democrático de Direito, o qual 

tem que se fundar “no princípio da soberania popular” (SILVA, 1988, p. 20).  Além disso, o 

Estado, segundo o art.  3º, incisos I e III, deve auxiliar a sociedade a desenvolver-se orientado 

pela busca de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a erradicação da pobreza, da 

                                                
1 A irregularidade de chuvas no semiárido nordestino associada aos problemas sociais colocam em risco a vida da 

população. Em períodos de grande estiagem, quando se encontra água no subsolo, esta é salobra, de gosto ruim e 

pode provocar uma série de doenças. 
2 O uso do verbo “deveriam” colocado para indicar as muitas situações em que a escola, em virtude da sua estrutura, 

marginaliza ao invés de incluir. 
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marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 1988). Concretizar 

as exigências de um Estado que busca a superação das injustiças demanda pensar, assim, nos 

direitos sociais.  

A educação está inserida no rol dos direitos sociais. No entanto, diferentemente dos 

outros direitos dessa categoria, ela se caracteriza como “[...] condição necessária, ainda que não 

suficiente, para o exercício de todos os direitos” (SAVIANI, 2013, p. 745), já que a sociedade 

moderna se baseia em regras e normas escritas. Desse modo, a democracia participativa exigida 

pelo Estado Democrático de Direito e o “[...] exercício dos direitos de todo tipo pressupõem o 

acesso aos códigos escritos” (SAVIANI, 2013, p. 745). Nessa perspectiva, a educação no Brasil 

tem, em sua história, a luta, a busca para ser mais democrática e a esperança sem espera, de 

Paulo Freire.  

O quadro histórico do direito à educação, a ser abordado no primeiro capítulo deste 

estudo, demonstra que, apesar de já aparecer no texto constitucional de 1824, é no contexto das 

Constituições de 1934 e 1946 que a educação começa a assumir um caráter universalista 

(TEIXEIRA, 1956). Ela tem como um dos seus principais precursores Anísio Teixeira, um 

genuíno defensor do direito à educação para a sociedade brasileira. A primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (BRASIL, 1961), 

não traduziu na íntegra a concepção de educação defendida por Anísio e o seu grupo. O próprio 

Anísio Teixeira considera como “meia vitória” tal tradução, porque conseguiu garantir uma 

concepção de escola pública por meio da atuação do Estado (o limite dessa atuação será 

discutido no Capítulo 1). 

Com a promulgação da nova Constituição, em 1988, um “novo conceito” (CURY, 2008, 

p. 296) cobra do Estado uma atuação efetiva naquilo que lhe compete. A educação é posta como 

direito público subjetivo (art. 208, VII, § 1º), protegida juridicamente na esfera do ensino 

obrigatório; nas palavras de Cury (CURY, 2008, p. 296), “[...] erigida em bem público de 

caráter próprio, por ser ela em si cidadã”. 

 A Constituição de 1988 carrega toda a emergência de atuação do Estado, de modo a 

garantir o desenvolvimento da sociedade com base na cidadania e na dignidade humana. Na 

década de 1990, uma reorientação da política econômica para os países da América Latina, a 

partir do Consenso de Washington, tem desdobramentos diretos nas políticas educacionais. O 

Brasil, que havia saído recentemente de uma Ditadura Militar e de uma década (1980) marcada 

pela recessão na economia e pela ampliação das desigualdades sociais, assume por meio do 

Estado um alinhamento às orientações internacionais e se insere na “nova ordem mundial”. A 

necessidade de reformas no campo da educação apoiava-se no discurso de que era 
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imprescindível adaptar a escola para as novas demandas do século XXI.  Paralelamente, para o 

Estado endividado, era primordial que o seu papel fosse revisto, segundo a lógica do mercado. 

 A partir desse cenário, é que foi feito o recorte desta pesquisa e, conjuntamente ao 

direito à educação, o currículo será discutido. A discussão do currículo escolar pela teoria 

crítica, mas compreendendo sua gênese na primeira metade do século XIX, como “embrião da 

escola para todos” (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 27) e que, na prática escolar, segundo 

Chizzotti e Ponce (2012), constituiu-se em um processo de controle, vigilância e exercício de 

poder de uns sobre os outros, com a preocupação de buscar soluções para as exigências 

econômicas da época. É a partir da segunda metade do século XX que se amplia o debate teórico 

sobre o currículo e se desvela as intencionalidades da educação. Nesse sentido, o currículo é 

compreendido também como possibilidade na “[...] busca da igualdade (social, política e 

humana) e de luta pelo direito à educação e à diversidade cultural” (CHIZZOTTI; PONCE, 

2012, p. 27). É na possibilidade que se encontra a justiça curricular, objeto de pesquisa do Grupo 

de Educação e Pesquisa em Justiça Curricular (GEPEJUC), por meio do qual a presente 

pesquisa se construiu e a pesquisadora é membro. O GEPEJUC foi oficializado em 2016 no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e desenvolve a 

pesquisa intitulada A justiça curricular no século XXI, as políticas e os sujeitos do currículo, 

coordenado pela orientadora desta pesquisa.  

 Torres Santomé (2013) alerta que falar sobre justiça curricular envolve considerar as 

demandas do presente para posteriormente analisar de forma crítica os conteúdos ministrados 

na escola e as propostas de ensino e aprendizagem que se colocam como orientadoras para 

educar as novas gerações e prepará-las para a vida.  

A justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, 

colocado em ação, avaliado e investigado levando em consideração o grau em 
que tudo aquilo que é decidido e feito em sala de aula respeita e atende às 

necessidades e urgências de todos os grupos sociais; lhes ajuda a ver, analisar, 

compreender e julgar a si próprios como pessoas éticas, solidárias, 

colaborativas e corresponsáveis por um projeto de intervenção sociopolítica 
mais amplo destinado a construir um mundo mais humano, justo e 

democrático. (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 9). 

 Para Ponce (2018, p. 795), o currículo pode estar na centralidade da discussão sobre 

“[...] a busca da justiça social por meio da educação”, como processo contínuo e construção 

coletiva e que tenha como horizonte “[...] dignificar todos os sujeitos da escola no presente e 

no futuro para além da escola”. Assim, são três dimensões a serem buscadas e/ou construídas 

pela justiça curricular como princípio orientador do currículo, são elas: 
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[...] a do conhecimento, compreendida como uma estratégia de produção da 

existência digna (Severino, 2001, p. 40); a do cuidado com todos os sujeitos 
do currículo, para que se viabilize o acesso ao pleno direito à educação de 

qualidade social, o que envolve a afirmação de direitos; e a da convivência 

escolar democrática e solidária, para que se consolidem valores humanitários 

e se crie uma cultura de debate democrático e de respeito ao outro. (PONCE, 

2018, p. 795, grifos da autora). 

 É com esta dimensão que a pesquisa entrelaçou o currículo ao direito à educação. Um 

projeto de educação nacional passa pelo currículo, a história da educação brasileira mostra que 

muitas e muitos lutaram para que o Brasil, que tão tarde se formou como país, estabelecesse a 

educação como direito. A luta continuou para que esse direito se ampliasse, mesmo quando os 

processos democráticos foram sequestrados da vida cotidiana da população, àquelas e àqueles 

que defendiam a educação pública, continuaram a defendê-la. Os documentos nacionais 

tiveram/têm como referência os documentos internacionais produzidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) para a concepção do direito à educação. A Recomendação Geral nº 13, 

artigo 13, do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1999, apresentou as 

quatro características essenciais e inter-relacionadas do direito à educação. A Constituição 

Brasileira de 1988, já contemplava em seus princípios a concepção do direito à educação. Em 

1996, a LDBEN ( Lei nº 9394/96) (BRASIL, 1996)  orientou as diretrizes e bases da educação 

nacional e para garantir a sua efetivação, estabeleceu a construção do Plano Nacional de 

Educação (PNE). Educadores(as), organizações, entidades e movimentos sociais mobilizaram 

sua participação na construção do plano, no entanto, o projeto aprovado foi o elaborado pelo 

Executivo, na época sob o governo de Fernando Henrique Cardoso. Na elaboração do segundo 

plano, a defesa da educação pública de qualidade e acessível a todos(as) os(as) cidadãos e 

cidadãs brasileiros(as) tornou-se ainda mais aguerrida e organizada e mobilizou famílias, 

estudantes, organizações e movimentos sociais na defesa e proposição da educação pública de 

qualidade. 

 O ponto de partida desta pesquisa foi a revisão de literatura. A busca foi delimitada no 

Portal de Periódicos da Capes no período entre 2000 e 2018. Isso contribuiu para apresentar um 

panorama sobre o direito à educação no Brasil e os desafios para sua efetivação, tema que 

apresentou o maior número de produções, mas, paralelamente, notou-se insuficiente associação 

deste com o currículo escolar. Parte dessa revisão está incorporada no corpo do texto e alguns 

destaques serão apresentados a seguir. 

 As palavras-chave utilizadas para a busca foram “direito à educação” e “direito à 

educação” combinada com “currículo”. As áreas de concentração das buscas foram a Educação 

e o Direito, no idioma português. O primeiro grupo totalizou 402 produções; no segundo grupo, 
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obteve-se como resultado 66 produções. Do primeiro grupo, foram selecionadas 29 produções 

e, do segundo, três. 

Dois filtros foram aplicados na revisão literária. No primeiro, foram eliminadas as 

produções que não tinham as palavras-chave no título e, ainda, foram desconsiderados os 

trabalhos que apresentavam no título o “direito à educação” ligado a uma área específica, como 

a docência, a infância, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) entre outros. O filtro seguinte 

considerou o resumo dos trabalhos selecionados e, na sequência das palavras-chave já 

mencionadas, os resultados alcançados foram: 24 para o primeiro grupo e cinco para o segundo.  

Os destaques apresentados aqui trazem contribuições no âmbito do direito à educação, 

no que se refere às suas concepções sociológicas e jurídicas, às ameaças ao direito à educação 

e  aos desafios para sua efetivação. Cury (2002, p. 261) estabelece um diálogo com documentos 

internacionais e nacionais e aponta que a “[...] educação como direito e sua efetivação em 

práticas sociais se convertem em instrumentos de redução das desigualdades e discriminações”. 

Além disso, o autor faz um convite à reflexão sobre um novo conceito – o de Educação Básica 

– aquele que carrega na própria etimologia a base, “um pilar da cidadania” (CURY, 2008, p. 

294) para um país ansioso “[...] por encontros e reencontros com a democracia” (CURY, 2008, 

p. 294) e por ser o fio que reúne as etapas que constituem a educação no país: a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

Veronese e Vieira (2003) alertam que, até a Constituição de 1988, não existia a 

preocupação para a criação de “[...] mecanismos que fossem eficazes na garantia do direito à 

educação” (VERONESE; VIEIRA, 2003, p. 108). Por muito tempo, o Poder Público limitou-

se a tornar a matrícula obrigatória. A partir da Carta Constitucional de 1988, o ensino 

obrigatório gratuito (Ensino Fundamental) é concebido como um “[...] direito público subjetivo 

(pode ser exigido do Estado a qualquer momento)” (VERONESE; VIEIRA, 2003, p. 108). 

Taveira (2014, p. 300) ressalta que o maior desafio em relação ao direito à educação “consiste 

na sua efetivação” e, nesse cenário, o Direito tem muito a contribuir, “[...] pois possui 

instrumentos legítimos e capazes de provocar mudanças sólidas e pacíficas necessárias à sua 

implementação” (TAVEIRA, 2014, p. 300).  

No âmbito da ação do Estado no que tange à garantia, Araújo (2011, p. 288) esclarece 

que há uma relação complexa entre o “[...] projeto brasileiro de modernização e os princípios 

de igualdade e da responsabilidade social”, que são as chaves de compreensão para a questão 

da cidadania no país. Ainda sobre o papel do Estado e sua responsabilidade sobre as políticas 

educacionais, Saviani (2013, p. 754) caracteriza o cenário atual da educação pública a partir da 

perversa equação: “filantropia + protelação + fragmentação + improvisação = precarização 
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geral do ensino no país”. O autor defende ainda a construção de um efetivo Sistema Nacional 

de Educação com todos os recursos e serviços correspondentes, organizados e geridos, em 

regime de colaboração, por todos os entes federativos sob coordenação da União.  

Ximenes (2015) evidencia as etapas do processo de privatização do país, tais como “o 

crescimento incentivado, via subsídios fiscais”, “[...] o financiamento de creches, pré-escolas e 

de educação especial na forma do art. 213 da Constituição” (XIMENES, 2015, p. 577), além de 

outros movimentos como a “[...] oferta de sistemas privados de ensino às redes públicas, 

sobretudo municipais” (p. 578). Ximenes (2015) esclarece também que, conforme a 

Recomendação Geral nº 12, de 1999, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

da ONU, apesar de tratar sobre o direito à alimentação, se impõe ao Estado três níveis de 

obrigações no que tange aos direitos fundamentais: o de respeitar, o de proteger e o de realizar. 

No que diz respeito ao direito à educação, (XIMENES, 2015) implica que os Estados-parte 

evitem ações que impeçam o gozo do direito à educação; a obrigação de proteger resulta de 

medidas dos Estados-parte que impeçam que o direito à educação seja prejudicada por terceiros; 

por fim, a obrigação de realizar exige que os Estados tenham ações positivas que permitam o 

gozo do direito à educação.  

Süssekind e Pellegrini (2016) denunciam que as políticas de “unificação curricular e 

testagens em larga escala” possuem o suporte de vários representantes econômicos brasileiros 

e estrangeiros e esses estão, possivelmente, interessados nos “[...] altos lucros que a venda de 

materiais, testes e programas de qualificação de professores podem oportunizar” (p. 52). Nota-

se que o discurso pela busca da educação de qualidade está estreitamente relacionado ao que se 

diz ser o know-how do mercado. A qualidade da educação prevista constitucionalmente é 

vendida à população como venda de materiais, aferição de conteúdos, programas de informática 

e de formação de professores (formados para atender aos currículos prescritos). 

É neste cenário que se estabelece o entrelaçamento entre o direito à educação e o 

currículo escolar. O direito à educação passa por uma educação de qualidade social e esta está 

intrinsecamente relacionada ao currículo orientado pela justiça curricular. Esta pesquisa 

pretende demonstrar o caminho trilhado pelo direito à educação no Brasil e o papel da justiça 

curricular na orientação de um currículo que contribua para a garantia da qualidade social da 

educação. 

 Contextualizada a relevância do tema, esta pesquisa, de caráter bibliográfico 

(CHIZZOTTI, 2017), tem como objetivo compreender as contribuições propositivas do direito 

à educação na história da educação brasileira e nos movimentos de educadores organizados, a 

partir de 1932, associando-os à justiça curricular como o resultado de uma experiência 



20 

 

acumulada ao longo desse processo. Assim, a pesquisa realiza-se em torno da problemática da 

importância de se olhar para a história da educação brasileira e identificar as soluções propostas, 

pela sociedade civil organizada, para as demandas educacionais do país. 

 Como objetivos específicos, a pesquisa busca: 

a) Resgatar, nos documentos oficiais, os princípios que orientaram o direito à educação 

no Brasil. 

b) Identificar os elementos fortalecedores do direito à educação nos documentos 

produzidos por educadoras e educadores organizados a partir de 1932. 

c) Discutir o Plano Nacional de Educação (2014-2024) à luz das características do 

direito à educação e das dimensões da justiça curricular. 

Para alcançar os objetivos citados, esta dissertação trilha o seguinte caminho: no 

primeiro momento, a busca por autores que realizaram pesquisas históricas sobre direito à 

educação no país.  Como resultado, dois pesquisadores foram selecionados: Jamil Cury (1989, 

2014) e Demerval Saviani (2010). A partir deles, foi possível encontrar outros(as) autores(as) 

e outros olhares que apontaram outras direções e atores que estiveram em cena ou nos bastidores 

do desenho do direito à educação no país. O diálogo foi intenso e resultou no primeiro capítulo 

desta pesquisa. A Figura 1 a seguir descreve as seções destinadas à educação nas Constituições 

que o Brasil já teve e uma modesta linha do tempo que permite ter a visão do todo. 

Figura 1 - Construção do direito à educação no Brasil – marcos legais e movimento da sociedade civil organizada 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
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 O segundo capítulo se debruçou sobre os documentos: Manifestos de  1932 e 1959 e 

sobre a Carta de Goiânia, de 1986, elaborados por educadoras e educadores organizados e  

identificou em tais documentos os princípios fortalecedores do direito à educação, além de 

evidenciar a sua atualidade na perspectiva do direito à educação. A seleção dos princípios foi 

feita com base na Recomendação Geral nº 13, artigo 13, de 1999, (sobre o direito à educação) 

do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Comitê DESC)3 e pelo diálogo direito 

com o trabalho Padrão de qualidade do ensino: desafios institucionais e bases para a 

construção e uma teoria jurídica, desenvolvido por Salomão Ximenes (2014). A 

Recomendação Geral nº 13 teve como Relatora Especial Katarina Tomasevski, que se dedicou 

à interpretação do conteúdo do direito à educação. Ximenes (2014) explica que a proposição 

apresentada foi desenvolvida anteriormente, durante a década de 1990, na Recomendação Geral 

nº 12 do Comitê DESC da ONU, sobre o direito à alimentação adequada; no mesmo documento 

o Comitê desenvolve o conteúdo dos direitos humanos previstos no Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de dezembro de 1966. Assim, a partir de tais 

documentos estabelece-se a Recomendação Geral nº 13 (Comitê DESC) que define as quatro 

características essenciais e inter-relacionadas do direito à educação, sendo elas: Availability, 

Access, Acceptability e Adaptability (traduzidas, respectivamente, como: Disponibilidade, 

Acessibilidade, Aceitabilidade e Adaptabilidade) (TOMASEVSKI, 2001, p. 13). As 

características são explicadas e utilizadas para estabelecer o diálogo com os documentos no 

segundo capítulo. 

  O terceiro capítulo resgata o currículo escolar a partir da formação dos Estados 

Nacionais (CHIZZOTTI; PONCE, 2012), momento em que se dá a institucionalização da 

educação. Perpassa as concepções de currículo enquanto programa educacional – materiais, 

conteúdos, procedimentos, testes e exames (TYLER, 1976). Em seguida, aborda as 

contribuições de Anísio Teixeira para se pensar o currículo “ [...] de acordo com a sabedoria da 

experiência humana, em sua capacidade de viver” (TEIXEIRA, 1975, p. 63), e também de Paulo 

Freire que, ao trazer o conceito de educação bancária, sintetiza a crítica ao currículo existente 

                                                
3 O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi instituído em 1985 pelo Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas para controlar a aplicação, pelos Estados Partes, das disposições do Pacto Internacional sobre 

os Direitos Civis e Políticos. Para este efeito, os Estados Partes apresentam relatórios ao Comitê nos quais 

enunciam as medidas adotadas para tornar efetivas as disposições do Pacto. Os relatórios são analisados pelo 

Comitê e discutidos entre ele e os representantes do Estado-Parte em causa. Em seguida, o Comitê emite as suas 
observações finais sobre cada relatório salientando os aspectos positivos e os problemas detectados, para os quais 

recomenda as soluções que lhe pareçam adequadas.  

O Comitê dispõe ainda de competência para formular comentários gerais relativos a determinados artigos ou 

disposições do Pacto e organizar debates temáticos sobre matérias cobertas pelo mesmo. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/abc/onu/comites_economicos.htm>. Acesso em: 11 jul. 19. 

http://www.dhnet.org.br/abc/onu/comites_economicos.htm
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(SILVA, 2002, p. 58) e propõe que “ [...] quanto mais se problematizam os educandos, como 

seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados” (FREIRE, 2005, p. 80). 

Michael Apple ao elaborar uma análise crítica do Currículo discute as “relações sociais que 

dominam as salas de aula, a escola como mecanismo de preservação e distribuição cultural e 

econômica e nós mesmos como pessoas que trabalham nessas instituições” (2008, p. 37). O 

capítulo segue contextualizando o PNE (2014-2024) e a institucionalização da cultura do 

planejamento participativo da educação do país, via Conferência Nacional da Educação 

(CONAE) e estabelecendo o entrelaçamento do Plano (2014-2024) com o currículo escolar. O 

capítulo avança retomando a teoria crítica do currículo e compreendendo a concepção de justiça 

social (BARZOTTO, 2003), base da justiça curricular e, por fim, trata as dimensões da justiça 

curricular – conhecimento, convivência e cuidado (APPLE, 2008, 2011, 2015; APPLE; 

BEANE, 1997; FREIRE, 2013; GIROUX; SIMON, 2011;  PONCE, 2016, 2018; SANTOMÉ, 

2013) e apresenta como a autora desta pesquisa extraiu de cada estratégia da educação básica, 

previstas no PNE (2014), os conteúdos que podem ser orientados na direção das dimensões 

tratadas. 

  As considerações finais retomam os caminhos percorridos pela pesquisa e apresentam 

os desafios postos às educadoras e aos educadores e defensores da educação pública brasileira 

na atual conjuntura do país.  

 Espera-se, ao longo do texto, evidenciar a centralidade do currículo para um projeto de 

educação nacional, uma vez que as diferentes ações, promovidas por grupos econômicos através 

dos aparelhos do Estado e realizadas de forma orquestrada, têm ameaçado, a cada dia, o direito 

à educação. A mobilização da opinião pública contra a escola pública desprestigia a escola e 

seus trabalhadores e justifica a necessidade de ela ser gerida de fora para dentro. Por outro lado, 

resistência e luta tem sido a marca registrada da população brasileira. A Constituição Brasileira 

de 1988 é resultado de demandas e proposituras anteriores a ela. A defesa do direito à educação 

passa pelo conhecimento da legislação como “um ato de cidadania que não pode ficar restrito 

aos especialistas da área, como juristas, bachareis e advogados” (CURY, 2014, p. 68) e com a 

dimensão do dever do Estado como garantidor e protetor desse direito. Além da denúncia, como 

ensinou Paulo Freire, é necessário anunciar. E o que se quer é uma escola pública de qualidade 

e com justiça sociais. 
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1 REVISITANDO OS PRINCÍPIOS DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA 

É preciso conhecer. É preciso se tornar conhecido. É preciso 
escrever – mesmo com tintas do sangue – a história que foi 

tantas vezes negada. A escrita é uma técnica. É preciso 

dominar esta técnica com perfeição para poder utilizá-la a 
favor da gente indígena. Técnica não é negação do que se é. Ao 

contrário, é afirmação de competência. É demonstração de 

capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela 

reafirma o Ser na medida em que precisa adentrar no universo 
mítico para dar-se a conhecer ao outro.  (MUNDURUKU, 

2008, n.p.). 

 

1.1 A primeira Constituição Brasileira (1824) – da Colônia ao Império: os caminhos 

trilhados e a história que jamais deve ser esquecida 

Relembrar o processo de organização do território, os interesses e as disputas que 

estavam em jogo, a partir de 1500, daquele que seria chamado Brasil, e o desenho que aqui foi 

impresso para a composição de uma sociedade brasileira são elementos que compõem esse 

sobrevoo no processo de evolução do direito à educação no Brasil. Os atores e os fatos políticos, 

econômicos e sociais farão parte desse resgate histórico pelo entendimento de seu papel nas 

configurações de Estado e sociedade (CURY, 1989, p. 12) e das versões institucionalizadas de 

educação. Como diz Munduruku (2008), “[...] precisamos escrever a história que tantas vezes 

foi negada”.  

Na historiografia brasileira, o período de 1500 a 1822 foi chamado de Brasil Colônia 

por marcar a relação de dependência e de submissão do Brasil (Colônia) com Portugal 

(Metrópole). Nesse sentido, assim como todas as colônias do período citado, o Brasil tinha 

como função “[...] fornecer ao comércio europeu gêneros alimentícios ou minérios de grande 

importância” (FAUSTO, 1996, p. 47). Além da produção de itens que atendiam às demandas 

europeias, a ocupação do espaço dar-se-ia por meio das grandes propriedades que, segundo 

Fausto (1996, p. 48), atendiam aos pressupostos da produção em larga escala e não abria 

precedentes para “pequenos proprietários autônomos” produzirem para subsistência e 

venderem os excedentes no mercado, diminuindo, assim, as possibilidades de autonomia. Ao 

coibir tal prática, a divisão internacional do trabalho estabelece-se e passa a garantir que “[...] 

alguns países se especializam em ganhar e outros em perder” (GALEANO, 2010, p. 17). 

Associado à produção em larga escala e à grande propriedade, o trabalho compulsório 

foi o terceiro elemento inserido para compor o desenho das colônias europeias. O trabalho 
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compulsório pode ser entendido como um sinônimo de escravidão moderna, que, Moura (2004), 

o compreende como: 

Modo de produção que surgiu com o mercantilismo e a expansão do 

capitalismo, sendo um dos elementos constituintes básicos da acumulação 

primitiva do capital. Embora com diferenças tangenciais, o escravismo 
moderno, também chamado de escravismo colonial, reproduziu na sua 

estrutura e refletiu na sua dinâmica as leis econômicas fundamentais do modo 

de produção escravista antigo, sendo a mais importante a situação do escravo 
como instrumentum vocale, isto é, sua equiparação às bestas, existindo por 

isso a redibição em caso de defeitos físicos, quando o vendedor não os 

comunicava ao comprador. [...] Como conceito para delimitar geográfica e 

historicamente esse novo escravismo, existente na periferia das metrópoles 
colonizadoras, o termo é válido, mas não quando se deseja impô-lo como um 

modo de produção escravista com leis econômicas específicas e próprias [...]. 

(MOURA, 2004, p. 149). 

Os primeiros a serem impactados por esse processo foram os povos que já habitavam os 

territórios recém-colonizados. Para Ribeiro (2015), os conquistadores irromperam nos 

territórios americanos e aqui se mantiveram por meio da dominação e da inserção da população 

nativa ao processo civilizatório agrário-mercantil. O autor assim exemplifica o processo de 

dominação: 

Somente os povos que viviam ou se refugiaram em áreas inacessíveis 

conseguiram escapar a essa uniformização, marginalizando-se da nova 
civilização. Sem embargo, até para eles a preservação da cultura original 

passou a depender menos de sua vontade que da dinâmica dos novos processos 

civilizatórios que, expandindo-se continuamente, acabariam por alcançá-los 
onde quer que se refugiassem. Aqueles que encontraram em si forças para 

resistir ao avassalamento, se viram isolados no corpo de sociedade nacionais, 

terminando por configurar-se como minorias étnicas obsoletas sujeitas a toda 

sorte de opressão e discriminação. (RIBEIRO, 2015, p. 37). 

Os Povos Indígenas habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. De acordo 

com dados da FUNAI4 de 2013, em 1500, a estimativa é que a população indígena era cerca de 

2.000.000 de pessoas só na porção litorânea do território. Após 70 anos, em 1570, esse número 

caiu para 200.000. Três anos após a Independência do Brasil, em 1825, esse número chegou na 

casa dos 60.000. O menor número demográfico dessa série histórica foi em 1957, com 5.000 

indígenas.  

Esse decréscimo da população indígena é resultado de uma política de extermínio 

adotada pela Coroa Portuguesa em uma tentativa, no primeiro momento, de submeter essa 

                                                
4 A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Criada por meio da 

Lei Nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967 (BRASIL, 1967b), vinculada ao Ministério da Justiça, é a coordenadora 

e principal executora da política indigenista do Governo Federal. Texto e dados retirados de 

<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao>. Acesso em: 20 fev. 2017. 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
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população ao trabalho compulsório e, em um segundo momento, implementar, por meio de um 

olhar etnocêntrico, um modelo de organização social. Foi desestruturado, dessa forma, um 

modo de vida sustentável baseado na subsistência e negado as relações sociais produzidas no 

interior e fora das próprias nações indígenas. De acordo com Darcy Ribeiro (2015), as 

populações indígenas americanas que sofreram o impacto da expansão europeia se viram 

traumatizadas e transfiguradas. O autor acrescenta ainda: 

Frente à invasão europeia, os índios defenderam até o limite possível seu 

modo de ser e viver. Sobretudo depois de perderem as ilusões dos primeiros 

contatos pacíficos, quando perceberam que a submissão ao invasor 
representava sua desumanização como bestas de carga. Nesse conflito de vida 

ou morte, os índios de um lado e os colonizadores do outro punham todas as 

suas energias, armas e astúcias. Entretanto, cada tribo, lutando por si, 
desajudada pelas demais – exceto em umas poucas ocasiões em que se 

confederaram, ajudadas pelos europeus que viviam entre elas – pôde ser 

vencida por um inimigo pouco numeroso, mas superiormente organizado, 

tecnologicamente mais avançado e, em consequência, mais bem armado. 

(RIBEIRO, 2015, p. 49). 

Após sete décadas, os aldeamentos indígenas que saudaram pacificamente os 

colonizadores praticamente desaparecem da costa brasileira, segundo dados citados 

anteriormente. Aos sobreviventes restou serem “arrebanhados” pelo projeto jesuítico de 

colonização e passariam a ser vistos como criaturas de Deus e donos originais da terra com 

direito a sobreviver se abandonassem suas heresias (RIBEIRO, 2015).   

O segundo momento do processo civilizatório promovido pelos portugueses deu-se 

com o início da escravidão negra. De acordo com os dados do projeto African Origins5, só na 

costa litorânea da Bahia, a estimativa é que tenham desembarcado, no período entre 1576 a 

1875, cerca de 1.500.000 africanos. Desde o início da diáspora africana, em meados do século 

XVI, até o fim do trabalho escravo no Brasil, em 1888, foram mais de três séculos em que o 

modo de produção escravista, segundo Moura (2004, p. 149), “[...] influenciou no ethos da 

nação e até hoje há vestígios das relações existentes naquele período [...]”. 

As décadas que antecederam a independência do Brasil foram marcadas por muitas 

tensões e conspirações contra Portugal. Para o historiador Boris Fausto (1996, p. 113): 

“Discute-se muito sobre o momento em que grupos da sociedade colonial nascidos na Colônia, 

e mesmo alguns portugueses nela residentes, começaram a pensar o Brasil como uma unidade 

diversa de Portugal”.  

                                                
5 Projeto intitulado African Origins. Dados disponíveis em: <http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>. 

Acesso em: 20 fev. 2018. 

http://www.slavevoyages.org/assessment/estimates
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Fausto (1996) aponta ainda que é possível trilhar alguns caminhos para entender esse 

momento. Alguns setores da sociedade da Colônia passaram a ter interesses distintos da 

Metrópole, ou a identificar nela a fonte de seus problemas, além das “ideias francesas” e do 

“liberalismo” da revolução estadunidense serem também fontes inspiradoras para mobilizar 

tensões em todo o território. 

Um outro evento ocorrido fora das fronteiras brasileiras, mas com impactos dentro 

delas, foi a expulsão dos jesuítas de Portugal e de seus domínios, em 1759. Os jesuítas durante 

décadas ficaram responsáveis pela catequização dos índios e pela educação de uma parte da 

população da colônia. Para Saviani (2010) e Fausto (1996), a expulsão abriu um vazio no já 

deficitário ensino da Colônia. Muitos colégios foram transformados em palácios de 

governadores ou hospitais militares. No todo, houve um grande desperdício em especial de bens 

culturais como as bibliotecas, que foram consideradas coisa de pouco valor (FAUSTO, 1996). 

Segundo Fausto (1996), a Coroa portuguesa temia que se formasse aqui uma elite 

letrada; diferentemente dos espanhóis que criaram, na América espanhola, algumas 

universidades desde o século XVI, como a de São Domingos e as de São Marcos, ambas em 

1538 em Lima; e na Cidade do México, em 1551 (FAUSTO, 1996). A mesma coisa aconteceu 

com a imprensa, que surgiu nas maiores cidades coloniais da América espanhola também no 

século XVI (FAUSTO, 1996). Enquanto, no Brasil, a primeira oficina gráfica foi criada em 

1747, no Rio de Janeiro, e fechada logo em seguida por ordem da Coroa. A imprensa só surgiria 

no Brasil com a vinda de Dom João VI, no início do século XIX (FAUSTO, 1996). 

Esses são alguns dos elementos que contribuíram para a formação da sociedade 

brasileira e alguns dos fatos que mostram o cenário de transição da condição de colônia 

portuguesa para Império, em 1822. Essa mudança política, apesar de importante, não promoveu 

alterações nas estruturas sociais aqui vigentes. Aqueles que acompanharam e apoiaram a 

Independência eram filhos da elite e, mesmo que bebessem nas ideias iluministas, poucos foram 

aqueles, como será esclarecido mais adiante, que propunham reformas da sociedade. 

De acordo com Moura (1988), esse processo não alterou substancialmente a estrutura 

socioeconômica criada aqui por Portugal. Com a Independência, mesmo havendo um discurso 

de criação de um Estado e de modernização das cidades e dos hábitos dos brasileiros, passou a 

ser introduzido no Brasil tudo aquilo que significava civilização no seu conceito de capitalismo 

clássico, sendo trazido de fora e incorporado à sociedade civil brasileira (excluídos os escravos). 

É assim que Moura (1988, p. 219) caracterizou a inserção do Brasil na sociedade moderna, uma 

“modernização sem mudança social”.  
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Após a Independência, a organização da vida social, política e econômica passou pela 

constituição de um Estado liberal nos moldes europeus, que forneceu também uma monarquia 

constitucional como modelo de governo. Segundo Carvalho (2002, p. 29), tal modelo “[...] 

exigia a presença de um governo representativo baseado no voto dos cidadãos e na separação 

dos poderes políticos”. Para Bobbio (2000, p. 32), Estado Liberal e Estado Democrático são 

interdependentes, tanto na direção de que certas liberdades são necessárias para o “exercício 

correto do poder democrático, quanto no sentido de que é necessário o poder democrático para 

a existência e a persistência das liberdades fundamentais”. 

A Constituição, por sua vez, é aquela que reúne o conjunto dos direitos e dos deveres 

de uma sociedade e as obrigações do Estado. Segundo Cury (2014, p. 8), é “[...] a expressão 

básica de um pacto pela existência social, assinala o conjunto mais elevado de princípios, 

prescrições e dispositivos para a autonomia e soberania de uma nação”. A primeira Constituição 

Brasileira foi outorgada em 22 de abril de 1824 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do 

Império. Naquele momento, o que existia, do ponto de vista legal, sobre educação estava 

escrito, de forma breve e genérica, no artigo 1796, inciso 32, a seguinte previsão: “A Instrucção 

primária, e gratuita a todos os Cidadãos” (BRASIL, 1824, n.p.).  

Um alerta deve ser feito aqui: de acordo com Carvalho (2002), a primeira Constituição 

ignorou a escravidão, como se ela não existisse. No entanto, dos quase 5 milhões de habitantes 

do novo país, 800 mil eram indígenas e mais de 1 milhão eram escravos (CARVALHO, 2002). 

Para o autor, o fator mais negativo para a cidadania no país foi a escravidão, pois, na concepção 

de Estado de direito, “[...] o indivíduo tem, em face do Estado, não só direitos privados, mas 

também direitos públicos. O Estado de direito é o Estado dos cidadãos” (BOBBIO, 1992, p. 

61). No caso brasileiro, cidadania estava circunscrita a um grupo muito limitado de indivíduos. 

No que tange ao direito, Bobbio esclarece: 

“Direito” é uma figura deôntica e, portanto, é um termo da linguagem 

normativa, ou seja, de uma linguagem na qual se fala de normas e sobre 

normas. A existência de um direito, seja em sentido forte ou fraco, implica 

sempre a existência de um sistema normativo, onde por “existência” deve 
entender-se tanto o mero fato exterior de um direito histórico 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. (BOBBIO, 

1992, p. 79-80). 

Entre tais direitos, o direito à educação. No movimento que antecede à Constituição, 

segundo Saviani (2010), o imperador, no discurso de inauguração e de instalação dos trabalhos 

                                                
6 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 10 dez. 

2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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da Assembleia Constituinte, destacou a necessidade de uma legislação especial para a instrução 

pública, o que demonstrava uma caminhada no mesmo sentido de outros países que constituíam 

um novo modelo de Estado.  

Para atender à solicitação do imperador, foi criada uma comissão responsável por 

pensar os trabalhos sobre Instrução Pública e que estimulou, mediante um prêmio, o surgimento 

de propostas para um “Tratado Completo de Educação da Mocidade Brasileira”. Para Saviani 

(2010), as discussões travadas acerca do projeto revelavam a urgência do debate sobre “[...] a 

organização de um sistema de escolas públicas, segundo um plano comum, a ser implantado 

em todo o território do novo Estado” (SAVIANI, 2010, p. 119). Essa demanda esteve presente, 

repetidamente, nos discursos de muitos daqueles que experienciaram esse processo. Uma figura 

importante foi Martim Francisco Ribeiro d’Andrada Machado7, que compunha a Comissão de 

Instrução Pública e que, em 1816, havia proposto uma reforma dos estudos da capitania de São 

Paulo. A memória dessa proposta foi, assim, reapresentada nesse contexto de debates.  

Segundo Bontempi Jr. e Boto (2014, p. 264), o diálogo de Martim Francisco com o 

iluminista Condorcet é indiscutível. Assim como Condorcet, Martim Francisco defendia a 

instrução pública como um dever civilizatório do Estado no sentido de caminhar para agir 

contra as desigualdades entre os homens, promovendo, assim, a prosperidade. No entanto, 

segundo Saviani (2010, p. 123), a proposta “Tratado Completo de Educação da Mocidade 

Brasileira” que, inicialmente, incitou uma preocupação sobre a instrução pública para o novo 

Estado, assim como a Memória de Martim Francisco não foram levadas adiante. O texto final 

da primeira Constituição do Império do Brasil, como citado anteriormente, preocupou-se 

apenas em apontar, constitucionalmente, uma tendência moderna assumida em diferentes 

países, que era a garantia de uma instrução pública a todos os cidadãos. O Estado Imperial 

“assegurou” o direito, mas não se responsabilizou pela sua implementação. Coube às províncias 

responder pelas diretrizes e pelo funcionamento das suas escolas, conforme lei específica para 

a instrução nacional aprovada pela Assembleia Legislativa8, em 15 de outubro de 1827, que 

estabeleceu: “Manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, villas e logares mais 

populosos do Imperio” (BRASIL, 1827, n.p.)  

                                                
7 Martim Francisco nasceu, de família abastada, na cidade de Santos no mês de junho de 1775. Filho de Maria 
Bárbara da Silva, brasileira, e Bonifácio José de Andrada, português, recebeu em casa sua instrução primária, para 

depois cursar filosofia, lógica, retórica, moral e língua francesa com frei Manuel da Ressurreição (BONTEMPI 

JR.; BOTO, 2014). 
8 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-

publicacaooriginal-90222-pl.html>.  Acesso em: 20 maio 2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
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Um pequeno recorte faz-se, então, necessário. Em 17 de fevereiro de 1854, foi 

aprovado o Decreto nº 1331-A, que apresenta o Regulamento para a reforma do ensino primário 

e secundário do Município da Corte. Foram delimitados o público a ser alcançado, o perfil das 

pessoas que poderiam ter acesso às escolas, além da organização das áreas do conhecimento e 

dos professores. Em relação às idades, as escolas primárias atenderiam ao público entre 5 e 14 

anos e as secundárias entre 14 e 21 anos. Segundo Shueler (1999), a demarcação das idades 

revelava as intenções de distinguir e separar os indivíduos. Além disso, demonstrava a 

existência de determinadas percepções sobre as diferentes fases da vida humana.  

Ainda pensando sobre a primeira legislação que tratava a formação dos cidadãos desse 

novo Estado chamado Brasil, vale uma breve análise acerca da etimologia da palavra 

“instrução” e das intencionalidades que ela carrega. Do ponto de vista etimológico, segundo 

Evandro Silva Martins: 

[…] o vocábulo instrução se prende ao verbo instruir. Veio, como a maioria 

dos verbos portugueses, da língua latina. Nela, tínhamos o verbo instrúere que 

se formou do prefixo in- e do verbo strúere, no itálico vinculado ao tema 

STREU, alargamento de grau zero da raiz indo-europeia STER- cuja acepção 
era a de “estender, espalhar”. Na língua de Cícero, strúere era entendido 

semanticamente como “amontoar materiais, ajuntar” [...]. (MARTINS, 2005, 

p. 33). 

A instrução como recurso para formação do indivíduo e colocada como papel do 

Estado é resultado das intensas transformações (econômicas, políticas e culturais que foram 

consolidando a chamada sociedade moderna) que a porção ocidental do globo vivenciou desde 

meados do século XVIII e foram reforçadas pela Revolução Francesa, sob o lema: “Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade”. Apesar da importância dos defensores da instrução pública, como 

Condorcet (França), Martim Francisco (Brasil) e seus estudiosos (BOINTEMPI JUNIOR, 

BOTO, 2014; BOTO, 2003), na contemporaneidade, resgatarem e analisarem suas 

contribuições para a atual educação pública, a instrução nasce com o papel de transmitir os 

valores e a perspectiva de progresso da burguesia e de um Estado Liberal. Desse modo, a 

instrução pública nos países pioneiros, na implementação de seus valores, por meio da 

arquitetura institucional, buscaria obter, de acordo com Boto (2003), a partir da leitura de 

Condorcet, progressivamente a minimização das desigualdades produzidas pelo artifício 

humano, pela concomitante promoção da única desigualdade natural, portanto, legítima: a 

desigualdade dos talentos.  

Associando a etimologia da palavra “instrução” ao contexto histórico-político com que 

passa a ser utilizada nos documentos oficiais, é possível caminhar para uma análise que desvele 
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a escolha dos conteúdos e seus representantes9, a organização das escolas, a seleção dos 

professores, o acesso e a permanência e muitos outros fatores que podem contribuir com essa 

reflexão.  

1.2 A Segunda Constituição Brasileira (1891): a educação brasileira entre os avanços 

econômicos e os atrasos sociais 

Em 1891, três anos após a assinatura da Lei que abolia o trabalho escravo no Brasil, 

foi aprovada uma nova Constituição Brasileira, a primeira da República. O contexto em que foi 

revista contava com um momento, segundo Furtado (2007), que o país se reintegrava, a partir 

do café, às correntes em expansão do comércio mundial. Ainda, de acordo com Furtado: 

A nova classe dirigente formou-se numa luta que se estende de uma frente 

ampla: aquisição de terras, recrutamento de mão-de-obra, organização e 
direção da produção, transporte interno, comercialização nos portos, contatos 

oficiais, interferências na política financeira e econômica. (FURTADO, 2007, 

p. 172). 

Essa nova classe dinamizou a economia do país por meio da atividade cafeeira e, no 

processo, teve de preocupar-se com a mão de obra que era escrava, mas, na iminência de ser 

abolida, essa passagem deveria ser garantida de forma “gradual e segura”, conforme referido 

por Saviani (2010, p. 162). A transição deu-se nos seguintes trâmites: a proibição do tráfico de 

negros (1850), seguida pela Lei do Ventre Livre (1871); a continuidade com a Lei dos 

Sexagenários (1885); e, por último, a Abolição do trabalho escravo (1888). Esse processo teve 

desdobramentos nos campos social e econômico do país. Do ponto de vista social, a elite 

agrária, carregada de todo preconceito e de uma postura para a manutenção de uma sociedade 

desigual, não enxergava a população afrodescendente como potencial de mão de obra livre e 

assalariada, apesar de um curto período ter existido a possibilidade de inserção, o que gerou 

uma marginalização dessa população. No campo econômico, a classe dirigente precisou 

preocupar-se com a ausência da mão de obra que, como será explicado mais adiante, foi suprida 

pela imigração europeia. É nesse contexto que a educação foi vista como instrumento 

importante para compreender os anseios de alguns grupos econômicos do país. 

Segundo Saviani (2010), a Lei do Ventre Livre, de 1871, objetivava transformar 

crianças libertas em trabalhadores úteis. Assim, o meio para atingir esse objetivo era a criação 

                                                
9 Condorcet e Martim Francisco, francês e brasileiro respectivamente, apesar de serem de tempos diferentes, são 

oriundos de condições socioeconômicas muito semelhantes. No caso brasileiro, a extensão territorial e as 

diferenças étnico-raciais são fatores que tornam o pensar a instrução pública ainda mais complexo e quiçá mais 

desigual. 
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de escolas agrícolas. No entanto, como aponta Schelbauer (1997, p. 188), havia uma crença de 

que “[...] a libertação gradativa dos escravos deveria ser acompanhada da presença da escola”. 

Contudo, a autora acrescenta: 

À medida que a imigração europeia se intensifica, a necessidade de criar 

escolas para o treinamento da mão-de-obra nacional e disciplinarização para 

as relações de trabalho livre desaparece, perdendo a força que os discursos 

haviam lhe dado. Essa questão deixa de ser objeto de preocupação por parte 
dos discursos dos proprietários e da sociedade como um todo quando se 

resolve, ou pelo menos se encaminha, via imigração, a solução para o 

problema que era ou parecia ser a causa dos temores que marcaram o final do 
século passado: a desorganização do trabalho agrícola e a desestruturação de 

uma sociedade inteiramente amparada no trabalho escravo. (SCHELBAUER, 

1997, p. 188, grifo do autor) 

Schelbauer (1997) mostra que a defesa, por parte da classe dirigente, por criação de 

escolas públicas, desaparece à medida que outra solução para suprir a mão de obra passa a 

despontar. A imigração é a saída imediata e o novo regime não assumiu a criação de escolas 

como responsabilidade do governo central, conforme legitimado na primeira Constituição do 

país. Assim, a Constituição aprovada em 24 de fevereiro de 1891, na cidade do Rio de Janeiro, 

trata da educação pública do país nos seguintes termos: 

 
Art. 35. Incumbe, outro sim, ao Congresso, mas não privativamente: 

2º Animar, no paiz, o desenvolvimento das lettras, artes e sciencias, bem como 

a immigração, a agricultura, a industria e o commercio, sem privilegios que 
tolham a acção dos governos locaes; 

3º Crear instituições de ensino superior e secundario nos Estados; 

4º Proverá instrucção secundaria no Districto Federal. (BRASIL, 1981, n.p.). 
 

Embora as diretrizes se ampliem de forma tímida, o Estado republicano não explicita, 

aqui, uma preocupação de pensar a instrução pública como estratégia para não ampliar as 

desigualdades socioespaciais já existentes. Até então, a instrução pública esteve nas mãos das 

províncias e estas caminhavam de acordo com as suas condições econômicas e com a influência 

e a atuação de grupos que pensavam sua participação no cenário político-econômico. 

1.3 As Constituições de 1934 e 1946: a orientação fordista, as políticas keynesianas, as 

ideias comunistas e a educação 

Nos 43 anos subsequentes à aprovação da segunda Constituição, o Brasil passou por 

eventos que contribuíram para as bases da sua economia e sociedade do século XX. Um 

primeiro evento está ligado ao fim da escravidão e seus desdobramentos na economia visto que, 

segundo Singer (2001, p. 81), “[...] a abolição criou a possibilidade de generalização do trabalho 



32 

 

assalariado”, mas não necessariamente a mão de obra negra foi inserida nessa nova realidade. 

Singer (2001, p. 81) explica que o fluxo migratório europeu que para cá se dirigiu, já em 1890 

por conta da crise nos Estados Unidos e Argentina, “[...] proporcionava ampla oferta de força 

de trabalho, capaz de suprir com largueza a lacuna aberta com a saída em massa dos escravos 

das fazendas”. 

Um outro evento diz respeito ao próprio crescimento da economia brasileira (que 

vivenciou um período de grande prosperidade) e seus desdobramentos em vários campos, 

inclusive o social. No que diz respeito ao desenvolvimento econômico brasileiro, Singer (2001) 

aponta que o cultivo do café, por exemplo, exigia a construção de estradas de ferro, portos, 

linhas telegráficas e telefônicas e o desenvolvimento de novos núcleos urbanos. A esse respeito, 

Singer acrescenta que 

[...] a mesma infra-estrutura que possibilitou o crescimento da produção para 

o mercado mundial serviu também para unificar fisicamente o mercado 

interno, ampliando-o incessantemente para a produção substituidora de 

importações, que foi avançando durante todo o período sob exame, embora 
sofresse retrações durante as crises, quando o governo praticava políticas 

liberais. (SINGER, 2001, p. 88). 

A indústria brasileira que apareceu no final do século XIX já apresentou crescimento 

muito significativo nas primeiras décadas do século XX. Segundo dados analisados por Singer 

(2001) acerca desse crescimento, a economia como um todo e a indústria, em particular, 

cresceram intensamente. A indústria, nas duas primeiras décadas, cresceu mais do que a 

economia, o que seria de se esperar em um país em desenvolvimento (SINGER, 2001). Outro 

dado ligado a esse crescimento diz respeito à geração de empregos. De acordo com o autor, 

“[...] em 1889, a indústria empregava 54 169 operários, cuja produção valia 507 mil contos de 

réis; em 1920, o emprego industrial alcançava 275 512, e a produção valia 2989 mil contos. 

Nessas três décadas, o emprego quintuplicou, e o valor da produção quase sextuplicou” 

(SINGER, 2001, p. 91). 

Singer (2001) explica que o crescimento industrial desse período foi, majoritariamente, 

extensivo, isto é, houve a multiplicação de estabelecimentos muitas vezes pequenos, com pouca 

mecanização e de caráter artesanal, o que explicaria a significativa empregabilidade. Ainda 

assim, a elite agrária mantinha-se como classe dominante, e a burguesia industrial caminhava a 

sua sombra.  

Sem aprofundar essa discussão, os dois recortes feitos anteriormente resgatam o 

processo de transição da mão de obra escrava para a assalariada, mostrando ainda que a 



33 

 

imigração europeia viria a substituir a população negra na lavoura. Paralelamente, há o 

crescimento de uma outra atividade econômica: a produção industrial.  

A década de 1930 foi marcada, no cenário internacional, pela metade do período entre 

guerras, além da chamada Grande Depressão10. Até esse momento, nos países ocidentais que 

estavam no centro da economia, prevalecia o liberalismo, e, segundo Singer (2001, p. 93), “o 

papel do Estado liberal reduzia-se à manutenção da ordem externa – diplomacia, defesa 

nacional – e interna – preservação da ordem jurídica e dos contratos [...]”, entendidos também 

como a conservação do aparelho judicial, policial, carcerário entre outros. A crise irradiou-se 

para as economias nacionais e o Estado até então existente não se mostrava suficiente para 

enfrentá-la. Nesse contexto, os governos passam (SINGER, 2001) a criar barreiras contra as 

importações, desvalorização da moeda nacional para estimular as exportações, além de um 

número crescente de governos que passou a criar novos empregos por meio de gastos sociais.  

Essa nova postura que, gradativamente, alguns Estados nacionais passaram a adotar 

ficou conhecida como keynesiana. John Mayanard Keynes11, criador da macroeconomia, 

provou que as leis que explicariam comportamentos individuais de empresas e consumidores 

não se aplicavam ao conjunto deles. Singer (2001, p. 94) resume a proposta de Keynes nos 

seguintes termos: 

Keynes mostrou que, quando o equilíbrio macroeconômico mantém parte dos 

trabalhadores involuntariamente desempregados, um gasto público adicional 
expande a demanda total por um montante igual ao seu valor vezes um 

multiplicador, representado pelo gasto de consumo adicional dos que 

conseguissem trabalho e renda. Esse gasto geraria novo emprego e, portanto, 
novo gasto, em rodadas sucessivas e decrescentes, pois, de cada acréscimo da 

renda total, uma parcela seria poupada. De acordo com essa (então) nova 

teoria, cada dólar ou mil-réis gasto a mais pelo governo seria multiplicado por 

um fator maior que um, impulsionando a renda total e a demanda total para 
cima. A recuperação da economia seria reforçada por política monetária 

expansiva, pois uma oferta abundante de moeda e crédito facilitaria o 

investimento.  

                                                
10 “A Depressão foi a mais longa e profunda crise econômica, que atingiu a mais forte das economias capitalistas 

– os Estados Unidos – e a partir dela irradiou-se às demais. O seu impacto social e político foi tão vasto que 

ocasionou uma profunda mudança no relacionamento do Estado nacional com a economia de mercado de cada 

país” (SINGER, 2001, p. 93). 
11 “Keynes não confiava completamente na política monetária. Achava que a situação extremamente recessiva de 

meados da década de 1930 necessitava de um vasto programa de obras públicas financiado por empréstimos.  Esse 

programa melhoraria diretamente o nível de emprego e o efeito multiplicador do aumento dos gastos do governo 
elevaria ainda mais a renda, a demanda e o emprego. [...] Keynes preocupou-se com a capacidade de uma economia 

madura, geradora de grandes poupanças, de sustentar os altos níveis de investimento necessários para a 

manutenção do pleno emprego [...]. Keynes defendia uma distribuição de renda mais igualitária, incluindo 

restrições a atividades rentistas – cuja renda não é proveniente do trabalho e sim da posse de capital [...]” 

(FUSFELD, 2001, p. 178).  
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É evidente que essa nova organização político-econômica não se deu da mesma forma 

nos países ocidentais, em virtude das condições socioeconômicas que cada um gozava. No caso 

brasileiro, segundo Saviani (2010), no campo político, o que resultou desse processo foi o 

chamado “Estado de compromisso”, cuja atuação se fez no sentido de salvaguardar a 

“hegemonia da burguesia industrial” (p. 193). 

Para Harvey (2005, p. 100): “No Ocidente, ainda vivemos uma sociedade em que a 

produção em função de lucros permanece como o princípio organizador básico da vida 

econômica”. Assim, para compreender algumas mudanças socioeconômicas (interface com a 

Educação) que ocorreram no país, no período em questão, faz-se necessário resgatar 

brevemente as transformações pelas quais passava o sistema econômico capitalista no contexto 

da Grande Depressão e, posteriormente, realizar um breve diálogo com a realidade brasileira. 

Harvey (2005) coloca que há duas amplas áreas de dificuldade em um sistema 

econômico capitalista e, para que o sistema permaneça viável, é necessário que ambas sejam 

negociadas. O autor as coloca da seguinte maneira: 

A primeira advém das qualidades anárquicas dos mercados de fixação de 

preços, e a segunda deriva da necessidade de exercer suficiente controle sobre 

o emprego da força de trabalho para garantir a adição de valor na produção e, 
portanto, lucros positivos para o maior número possível de capitalistas. 

(HARVEY, 2005, p. 118). 

Para o recorte que se pretende neste trabalho, interessa a segunda área delimitada pelo 

autor, já que trata do trabalho, da renda e da educação, como colocado a seguir. Harvey (2005, 

p. 119, grifo nosso) apresenta a segunda área e seus desdobramentos na sociedade: 

A segunda arena de dificuldade geral nas sociedades capitalistas concerne à 

conversão da capacidade de homens e mulheres de realizarem um trabalho 

ativo num processo produtivo cujos frutos possam ser apropriados pelos 

capitalistas. Todo tipo de trabalho exige concentração, autodisciplina, 

familiarização com diferentes instrumentos de produção e o conhecimento das 
potencialidades de várias matérias-primas em termos de transformação em 

produtos úteis. Contudo, a produção de mercadorias em condições de trabalho 

assalariado põe boa parte do conhecimento, das decisões técnicas, bem como 
do aparelho disciplinar, fora do controle da pessoa que de fato faz o trabalho. 

A familiarização dos assalariados foi um processo histórico bem prolongado 

(e não particularmente feliz) que tem de ser renovado com a incorporação de 
cada nova geração de trabalhadores à força de trabalho. A disciplinação da 

força de trabalho para os propósitos de acumulação de capital – um processo 

a que vou me referir, de modo geral, como 'controle do trabalhador' – é uma 

questão muito complicada. Ela envolve, em primeiro lugar, alguma 

mistura de repressão, familiarização, cooptação e cooperação, elementos 

que têm de ser organizados não somente no local de trabalho como na 

sociedade como um todo. A socialização do trabalhador nas condições de 
produção capitalista envolve o controle social bem amplo das capacidades 

físicas e mentais. A educação, o treinamento, a persuasão, a mobilização 
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de certos sentimentos sociais (a ética do trabalho, a lealdade aos 

companheiros, o orgulho local ou nacional) e propensões psicológicas (a 

busca da identidade através do trabalho, a iniciativa individual ou a 

solidariedade social) desempenham um papel e estão claramente 

presentes na formação de ideologias dominantes cultivadas pelos meios 

de comunicação em massa, pelas instituições religiosas e educacionais, 

pelos vários setores do aparelho do Estado, e afirmadas pela simples 

articulação de sua experiência por parte dos que fazem o trabalho. 

Também aqui o “modo de regulamentação” se torna uma maneira útil de 
conceituar o tratamento dado aos problemas da organização da força de 

trabalho propósitos de acumulação do capital em épocas e lugares particulares.  

Esse conjunto de transformações, nos âmbitos de controle do trabalho, tecnologias, 

hábitos de consumo e configurações de poder político-econômico, foi chamado por alguns 

intelectuais e por Harvey de fordista12-keynesiano. Para que sua forma de existir, até a década 

de 1970, criasse um modo de vida e garantisse que homens e mulheres adotassem tal forma de 

se viver, foi necessário que os donos dos meios de produção mudassem sua mentalidade sobre 

o trabalhador, tarefa iniciada por Henry Ford. Além disso, era preciso que o Estado passasse a 

desempenhar novos papéis, dentre eles a mobilização do orgulho local ou nacional e a busca de 

identidade por meio da solidariedade social. Nesse sentido, as instituições educacionais foram 

de suma importância. 

No Brasil, essa postura intervencionista do Estado ganha força a partir de 1932, e a 

nova orientação política passou a fomentar setores como o da industrialização e o das relações 

de trabalho. O trabalho assalariado tornou-se regra, embora muitas vezes sob forma arcaica, 

como o “colonato”, na cafeicultura (SINGER, 2001, p. 97). Entretanto, foi no espaço urbano 

que o trabalho assalariado assumiu de modo quase que predominante a forma capitalista, o que 

contribuiu para configurar-se uma classe operária, esboçando-se um clima mais favorável para 

o surgimento de organizações operárias de diferentes tipos (SAVIANI, 2010, p. 182). Tais 

organizações trazem para o debate a pauta da educação pública e se organizam de forma mais 

participativa e propositiva. 

Ainda nesse contexto, havia um grupo de 26 educadores, com presença feminina 

restrita a Cecília Meireles13, Armanda Álvaro Alberto14 e Noemy Silveira15. A ala masculina 

                                                
12 Henry Ford inovou em termos de organização da produção, com a introdução da esteira rolante. A esteira 

possibilitou que o trabalhador se mantivesse em uma posição fixa, aumentando a produtividade. Para Harvey 

(2005, p. 121): “O Fordismo equivaleu ao maior esforço coletivo para criar, com velocidade sem precedentes, e 

com uma consciência de propósito sem igual na história, um novo tipo de trabalhador e um novo tipo de homem. 

Os novos métodos de trabalho são inseparáveis de um modo específico de viver e de pensar a vida”.  
13 Poetisa e responsável pela coluna Página de Educação, do Diário de Notícias do Rio de Janeiro (VIDAL, 2013). 
14 Companheira de Edgar Sussekind de Mendonça e proprietária da Escola Regional de Meriti, concebida como 

uma das principais iniciativas particulares no âmbito da Escola Nova no Brasil (VIDAL, 2013). 
15 Diretora do Serviço de Psicologia Aplicada do Departamento de Educação do Estado de São Paulo (VIDAL, 

2013). 
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compunha todo o restante, dentre eles Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Heitor Lira, Fernando 

de Azevedo, Paschoal Lemme e A. F. Almeida Júnior, também alimentados por ares do debate 

e defesa de uma educação pública. Esse grupo redigiu um documento, em 1932, intitulado  

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, endereçado ao povo e ao Governo. O manifesto 

traz, na sua primeira linha, a seguinte preocupação: “Na hierarquia dos problemas nacionais, 

nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação” (AZEVEDO, 2006a, p. 188) e 

apresenta a necessidade de se pensar a educação pública e as novas demandas do país. 

No entanto, se depois de 43 anos de regime republicano, se der um balanço ao 

estado atual da educação pública, no Brasil, se verificará que, dissociadas 

sempre as reformas econômicas e educacionais, que era indispensável 

entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos os nossos 
esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram 

ainda criar um sistema de organização escolar, à altura das necessidades 

modernas e das necessidades do país. (AZEVEDO, 2006a, p. 188).  

O documento organiza-se de forma propositiva, trazendo a necessidade de uma 

educação pública para toda a população. A proposta organiza-se em forma de princípios com 

as seguintes orientações: a) A educação, uma função essencialmente pública, traz a necessidade 

do sistema educacional ser organizado pelo Estado nacional, o maior interessado em promover 

o desenvolvimento social e econômico do país, em cooperação com as instituições sociais; b) 

A questão da escola única, entendida como uma escola pública oficial, em que todas as crianças 

de 7 a 15 anos tenham uma educação comum, igual para todos; c)  A laicidade, gratuidade, 

obrigatoriedade e coeducação; a laicidade entende que a escola deve estar acima de crenças e 

disputas religiosas; a gratuidade é um princípio igualitário que torna a educação acessível a 

todos os seus cidadãos. Aliás, o Estado não pode tornar o ensino obrigatório, sem torná-lo 

gratuito; a obrigatoriedade é o quarto princípio e deve se estender progressivamente até uma 

idade conciliável com o trabalho produtor, isto é, até aos 18 anos, compreendida também como 

forma de proteção da infância e juventude, na sociedade moderna, em que o industrialismo e o 

desejo de exploração humana sacrificam e violentam a criança e o jovem. No cenário descrito, 

a educação também passa por processo de “renovação”, alimentada por pressões internas e 

influências externas ao país.  

A Constituição de 1934 traz a marca das políticas sociais de Getúlio Vargas, além, é 

claro, da limitada liberdade de expressão e de direitos individuais para conter os grupos que o 

governo chamava de subversivos, e, também, para garantir os interesses da burguesia industrial 

para a sua reprodução e manutenção no poder. A educação será um dos instrumentos 

necessários para a formação da classe operária, mas também para unir, como um istmo, as várias 
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“ilhas” do chamado Arquipélago Econômico Brasil. A educação que se apresentou nas 

Constituições de 1934 e 1946, pelo menos no papel, não foi aquela praticada, ainda que 

pontualmente, pelo movimento anarquista, ou idealizada pelo movimento comunista. Ela teve 

alguma influência dos idealizadores da Escola Nova e pretendia atender às demandas de um 

país que precisava unir sua nação, ainda que não na sua totalidade, em torno de um discurso. 

Segundo Cury: 

As relações de classe permeiam a sociedade no seu todo e também na 

educação. Ora, na sociedade de classes, só a exploração e a dominação são 

incapazes de articular e fazer vingar uma totalidade de modo articulado. A 
obtenção de um consenso é importante para a reprodução das relações de 

produção. Isto quer dizer que o momento superestrutural não só não se separa 

do estrutural, como também que as “idéias quando penetram nas massas 
convertem-se em forças materiais”. A superação do mecanicismo exige a 

análise das formas ideológicas através das quais a classe dominante busca um 

conformismo, ou seja, busca transformar sua concepção de mundo em senso 

comum, fazendo-a penetrar nas massas e buscando assim assegurar, com o 

consenso dessas, a ordem estabelecida. (CURY, 1989, p. 29, grifo do autor) 

Conseguir fazer com que suas ideias cheguem até as massas e garantir que elas as 

internalizem e as reproduzam permite que o motor do sistema socioeconômico capitalista 

continue funcionando. A obtenção de um consenso far-se-á, também, por meio da educação. A 

seleção dos conteúdos ensinados e a forma como são trabalhados é uma maneira de criar um 

consenso, nas massas, sobre a ordem estabelecida.  

Ao mesmo tempo que a educação institucionalizada, exercida por meio do Estado, tem 

sido usada para atender às necessidades de manutenção do poder das classes dominantes, o seu 

currículo e seu espaço têm sido fomentadores de diferentes disputas com diferentes atores, 

como visto anteriormente. Tal disputa não tira o mérito e a importância que ela tem para a classe 

trabalhadora, pois continua, por meio do seu currículo, a tentar “[...] reproduzir as condições 

que possibilitam as suas formas de dominação, sem com que as contradições do próprio sistema 

viriam à luz do dia” (CURY, 1989, p. 13). 

Assim, o avanço que se teve, em termos de concepção de educação pública e seus 

desdobramentos, da Constituição de 1891 para a de 1934 e 1946, foi muito valioso e permitiu 

ampliar o leque de princípios para uma educação democrática, exceto por mudanças que o 

próprio sistema capitalista sofreu a partir da década de 1970 e que tem colocado a educação 

pública em risco. Entretanto, essa questão será melhor trabalhada mais adiante. 

Quanto à promulgação da Constituição de 1934, nas disposições sobre o direito à 

educação, esta vem orientada em texto constitucional nos seguintes termos: 
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Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e 

pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 

da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 

consciência da solidariedade humana. (BRASIL, 1934, n.p.). 

A concepção de educação pública explicitada em texto constitucional trouxe elementos 

orientadores para o país que caminhava na sua modernização periférica. Nesse contexto, a 

educação seria o direito que possibilitaria, por meio dos brasileiros, o desenvolvimento do país. 

Além de desenvolver a unidade por meio da identidade traduzida constitucionalmente como 

espírito brasileiro. Assim, identificam-se traços de um Estado mais presente e orientador de 

uma política educacional nacional, como já vinha ocorrendo nos países do centro do 

capitalismo. No art. 5º da Constituição de 1934, compete privativamente à União dar as 

diretrizes e bases da educação nacional, isto é, essa tarefa é da União, podendo ser delegada aos 

estados (BRASIL, 1934). Aos estados e aos municípios compete à efetivação do direito à 

educação. O PNE é o documento orientador dessas diretrizes e sua elaboração fica a cargo do 

Conselho Nacional de Educação16 (CNE). Assim, é por meio do PNE, por exemplo, que o CNE 

orienta as formas de arrecadação e distribuição de recursos destinados ao financiamento da 

educação. 

Ainda sobre os recursos destinados para viabilizar a educação orientada nos textos 

constitucionais, o seu financiamento é determinado no artigo 156, onde se lê: “A União e os 

Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os Estados e o Distrito Federal nunca 

menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos na manutenção e no 

desenvolvimento dos sistemas educativos” (BRASIL, 1934, n.p.). 

A adoção da obrigatoriedade de percentuais de impostos para a educação, com 

diferentes percentuais para Municípios, Estados e União, segundo Cury (2014, p. 34), sempre 

vigorou quando o país usufruiu de regimes democráticos e se perdeu toda vez que esteve sob 

regimes autoritários. 

No parágrafo único do artigo 156 e no artigo 157, trata-se, ainda, respectivamente, da 

realização do ensino nas zonas rurais, de seu financiamento e dos fundos de educação formados 

a partir de uma parte dos patrimônios territoriais da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

Segundo Cury (2014, p. 36), parte desses fundos deveria ser aplicada no auxílio a “alunos 

necessitados” para material didático, bolsas de estudos, assistência médico-odontológica e 

                                                
16 O Conselho Nacional de Educação foi constitucionalizado por meio do artigo 152: “Compete precipuamente 

ao Conselho Nacional de Educação, organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser 

aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias para a melhor solução 

dos problemas educativos bem como a distribuição adequada dos fundos especiais” (BRASIL, 1934, n.p.). 
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casas de férias. Outros avanços importantes foram a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino 

primário. Mais uma vez o papel do Estado, em uma linha keynesiana, na orientação de um PNE 

que pautasse o financiamento da educação por meio da vinculação de impostos, foi 

indispensável para enfrentar os desafios do direito à educação.  

No entanto, três anos após todos esses avanços constitucionais, em 1937, ocorre no 

país um golpe de Estado e a sua Constituição outorgada apresenta traços do esvaziamento do 

papel do Estatal como subsidiário no que tange ao direito à educação. Segundo Cury (2014, p. 

38), o papel proeminente coube à família e ao ensino privado, mesmo declarando o ensino 

primário gratuito e obrigatório. A seguir, dois artigos da Constituição do Estado Novo de 1937 

que orientam os papeis do Estado, família e iniciativa privada com relação à educação:  

 
Art. 125 – A educação integral da prole é o primeiro dever e direito natural 

dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira 
principal ou subsidiária, para facilitar sua execução ou suprir as deficiências e 

lacunas da educação particular [...]. 

Art. 129 – À infância e à juventude, a que faltarem recursos necessários à 

educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos 
Municípios assegurar pela fundação de instituições públicas de ensino em 

todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas 

faculdades, aptidões e tendências vocacionais. (BRASIL, 1937, n.p.). 
 

Com o fim da ditadura do Estado Novo, em 1945, os princípios da educação 

promulgados na Constituição de 1934 retornam ao texto constitucional em 1946.  

O texto constitucional, no que tange aos princípios da educação, ficou assim 

registrado: 

 
Art. 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: 
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional; 

II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior ao 
primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos; 

III - as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais 

de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus 

servidores e os filhos destes; 
IV - as empresas industrias e comerciais são obrigadas a ministrar, em 

cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma que a 

lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores; 
V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é 

de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa 

do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou 
responsável; 

VI - para o provimento das cátedras, no ensino secundário oficial e no superior 

oficial ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. Aos professores, 

admitidos por concurso de títulos e provas, será assegurada a vitaliciedade; 
VII - é garantida a liberdade de cátedra. (BRASIL, 1946, n.p.). 
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Um dos dispositivos constitucionais foi a elaboração da LDB, que só foi aprovada em 

1961. De acordo com uma breve apresentação no endereço eletrônico do Senado Federal, esta 

tem a função de ser a lei que [...] regulamenta o sistema educacional do País, do nível básico ao 

superior, tanto no âmbito público quanto no privado. Ela reafirma o direito à educação, 

garantido pela Constituição, e define as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2018, n. p.). 

Com o direito à educação reafirmado na Constituição de 1946, os textos legais que se 

desdobram a partir desse marco legal tem subsídio em documentos internacionais, dos quais o 

Brasil é signatário. A revisão da literatura (CURY, 2002; KRUG, 2010; MENEGAT; SENIW; 

LINDEMANN, 2016; TAVEIRA, 2014; XIMENES, 2015) evidenciou alguns deles: em 1948, 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), cujo artigo XXVI prevê que todo ser 

humano tem direito à instrução e que esta será gratuita, pelos menos nos graus elementares e 

fundamentais, sendo a elementar obrigatória. Outro documento que trata do mesmo assunto e 

o amplia é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. Em 

seu artigo 13º, os Estados Partes, signatários, reconhecem o direito de toda a pessoa à educação 

e, para assegurar o pleno exercício desse direito, os Estados Partes devem garantir que o ensino 

primário seja “obrigatório e acessível gratuitamente a todos”. Trata, ainda, que é necessário o 

Estado-Parte prosseguir “[...] ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os 

escalões, estabelecer um sistema adequado de bolsas e melhorar de modo contínuo as condições 

materiais do pessoal docente”.  

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990, em seu preâmbulo, 

lembra que, após 40 anos da DUDH, o quadro do direito à educação de forma ampla apresentava 

os seguintes dados: 100 milhões de crianças sem acesso ao ensino primário, das quais 60% 

eram meninas; 960 milhões de adultos em situação de analfabetismo, dos quais dois terços eram 

mulheres; mais de 100 milhões de crianças e adultos não conseguiam concluir o ciclo básico 

(UNICEF, 1990). Pauta, ainda, os aspectos econômicos dos países e coloca a meta de educação 

básica para todos e relembra que “[...] a educação é um direito fundamental de todos, mulheres 

e homens, de todas as idades, no mundo inteiro” (UNICEF, 1990, n.p.). 

Tais documentos reafirmam, tanto na esfera econômica como social, a educação como 

um meio para que se tornem reais as possibilidades de desenvolvimento do ser humano como 

sujeito e também como membro qualificado para participação no mercado de trabalho. A LDB 

no Brasil teria, então, esses desafios para pensar e propor caminhos. 
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1.4 O processo de construção da LDB: política, educação e sociedade  

O desafio da elaboração da primeira LDB brasileira foi iniciado com o ministro da 

Educação e Saúde da época, Clemente Marianti, que organizou uma Comissão para atender a 

um dos dispositivos constitucionais da Constituição de 1946: legislar sobre diretrizes e bases 

da educação nacional (artigo 5º, inciso XV, alínea d).  

O processo de discussão e também de disputa da lei que regulamentaria o sistema 

educacional do país foi iniciado em 1946 e finalizado em 1961, com a aprovação da Lei nº 

4.024, de 20 de dezembro. De acordo com a literatura que analisa o período citado da educação 

brasileira, a discussão esteve focada, em um primeiro momento, na centralização em oposição 

à descentralização (CURY, 2014). Nesse sentido, de acordo com Moltavão (2010), Gustavo 

Capanema17 foi uma figura com muita força na comissão. A hipótese levantada pelo autor é de 

que a força de Capanema coincidiu com a do PSD18, partido que presidiu a comissão da 

Educação e Cultura durante nove anos dos 11 considerados. Sobre o posicionamento de 

Capanema perante o projeto da LDB, que contribuiu para que ficasse arquivado até 1951, 

Moltavão traz as seguintes contribuições: 

Na sua visão, a matéria servia apenas para fustigar a herança getulista, que 

assegurou à educação o status de questão privilegiada pelo Estado Nacional 

[durante o governo de Getúlio]. A possibilidade de cada estado formular um 

sistema singular de ensino, que, na soma das vinte e uma unidades da 
federação, iria formar o sistema nacional de educação, significava um 

retrocesso: a dispersão pedagógica facilitaria a imposição dos apetites das 

oligarquias locais. Foi esta a lógica que presidiu o esforço do ex-ministro da 

Educação em vetar o anteprojeto elaborado pela comissão de educadores em 
1948, que teve como consequência a paralisação total da LDB até 1951, e a 

sua tramitação bastante irregular até 1957. (MOLTAVÃO, 2010, p. 27). 

                                                
17 Ministro da Educação de 1937 a 1945, foi responsável por uma série de projetos importantes de reorganização 

do ensino no país, assim como pela organização do Ministério da Educação em moldes semelhantes ao que ainda 

é hoje. Uma característica principal de sua gestão, na área educacional, foi sua vinculação com os setores mais 

conservadores da Igreja Católica no Brasil. Em consequência desta vinculação a Igreja cessou, durante o Estado 

Novo, seu ataque tradicional à interferência do Estado nas atividades educacionais, e o Estado, por sua vez, tratou 

de adotar os preceitos doutrinários e educacionais da Igreja no ensino público que ora se implantava.  Fonte: 

<http://www.schwartzman.org.br/simon/capanema_interpretacao.htm>. Acesso em: 10 out. 2018. 
18 Partido político de âmbito nacional fundado em 17 de julho de 1945 pelos interventores nomeados por Getúlio 

Vargas durante o Estado Novo. Participou da maioria das eleições (proporcionais e majoritárias) realizadas no 

Brasil entre 1945 e 1965. Na política nacional seu aliado mais constante foi o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 

embora tenha realizado inúmeras alianças também com a União Democrática Nacional (UDN), considerada sua 

tradicional “adversária”. Majoritário na Câmara dos Deputados durante toda a sua história, o PSD elegeu dois 
presidentes da República (1945 e 1955), contribuiu decisivamente para a eleição de Getúlio Vargas em 1950, 

conquistou vários governos estaduais e integrou praticamente todos os ministérios do período. Como os demais 

partidos políticos em funcionamento no país, foi extinto em 27 de outubro de 1965, pelo Ato Institucional nº 2. 

Fonte: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-social-democratico-psd-1945-

1965>. Acesso em: 10 out. 2018 

http://www.schwartzman.org.br/simon/capanema_interpretacao.htm
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-social-democratico-psd-1945-1965
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-social-democratico-psd-1945-1965
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Retomada a discussão, outro espaço de disputa da LDB foi o debate entre os que 

defendiam uma política pública educacional, coordenada pelo Estado, e aqueles que se 

colocavam a favor da liberdade de ensino e contra as investidas do Estado planejador no campo 

educacional (MOLTAVÃO, 2010). No primeiro grupo, estava Anísio Teixeira (1956) que parte 

do princípio de que todos têm direito à educação pública, e somente os que o quiserem poderão 

procurar a educação privada. Para ele, o debate sobre a LDB deveria caminhar no sentido de 

uma emancipação educacional. 

Por isso estou seguro de que não estamos aqui para discutir, como é tanto do 

nosso gosto, a educação dos poucos, a educação dos privilegiados, mas a 

educação dos muitos, a educação de todos, a fim de que se abra para o nosso 

povo aquela igualdade inicial de oportunidades, condição mesma para a sua 

indispensável integração social. (TEIXEIRA, 1956, p. 4).  

Anísio Teixeira aponta ainda que desde a metade do século XIX, como já abordado 

anteriormente, as nações desenvolvidas haviam cuidado da educação universal e gratuita, a qual 

deveria ser uma das reivindicações sociais brasileiras, já que, em todo o Império e Primeira 

República, não se colocou a educação e as escolas públicas com a centralidade necessária. Um 

dos caminhos para início da redução das desigualdades é um projeto de educação pública 

fortalecedora dos processos democráticos. Desse modo, uma das justificativas apresentadas por 

Teixeira em sua fala é: 

Numa sociedade como a nossa, tradicionalmente marcada de profundo espírito 

de classe e de privilégio, somente a escola pública será verdadeiramente 

democrática e somente ela poderá ter um programa de formação comum, sem 
os preconceitos contra certas formas de trabalho essenciais à democracia. 

(TEIXEIRA, 1956, p. 21). 

Do outro lado da disputa, um representante que ficou evidenciado foi Carlos Lacerda 

que exprimia, de modo geral, tanto os interesses da Igreja Católica como dos donos das escolas 

privadas (SAVIANI, 2013). Para Moltavão (2010), a proposta educacional defendida por 

Lacerda poderia ser colocada em linhas gerais como: 

[...] o pensamento educacional veiculado pelo substituto de Carlos Lacerda e 

Perilo Teixeira entendia que a responsabilidade pela educação em uma 

sociedade democrática não caberia ao Estado, e sim aos particulares, sendo a 

escola uma instância complementar à educação dada pelas famílias. A 
universalização do ensino e, consequentemente, o rompimento com o 

dualismo totalitário, deveria ocorrer pelo apoio às famílias pobres, que 

poderiam optar pela escola de seus filhos em um mercado aberto à iniciativa 

privada. (MOLTAVÃO, 2010, p. 34). 
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Dois anos antes, em 1959, no meio às disputas que cercavam a tramitação da primeira 

LDB do país, educadores organizados lançam um novo manifesto e de forma significativa o 

intitulam Manifesto dos Educadores: Mais uma vez convocados (1959).  Vários signatários do 

primeiro manifesto repetiram-se e outros foram acrescentaram, dentre alguns nomes estão: 

Fernando de Azevedo, Anísio Spínola Teixeira, Julio de Mesquita Filho, Mario Casassanta, 

Delgado de Carvalho, Hermes Lima, Paulo Maranhão, Cecília Meireles, Armando Álvaro 

Alberto, Nóbrega da Cunha, Paschoal Lemme, Raul Gomes e Florestan Fernandes (VIDAL, 

2013, p. 586). Para Vidal, ambos os manifestos: 

[...] colocam-nos o desafio de refletir sobre as relações contraditórias 

construídas no debate político em torno da educação brasileira nos diferentes 

momentos pelos quais passou a discussão sobre a escola pública, mas também 
sobre os diversos compromissos assumidos por esses intelectuais na defesa de 

um ideal de escola. As cartas nos fazem pensar nos lugares que os intelectuais 

ocuparam na cena política nacional, nas condições históricas de enunciação 

de seus discursos, nas redes de sociabilidade que constantemente reinventaram 
o jogo do poder, nas frentes que constituíram na eclosão dos debates, nas 

disputas para a negociação política, na rearticulação histórica das propostas e 

nas defecções. (VIDAL, 2013, p. 586). 

Em 20 de dezembro de 1961, como já mencionado, foi promulgada a Lei nº 4.024, 

primeira LDB do país. A Lei entrou em vigor em 1962, e a primeira providência tomada, na 

vigência da lei, foi a criação do Conselho Federal de Educação (CFE). Anísio Teixeira esteve 

presente na composição do órgão e cuidou da elaboração do PNE (parágrafo 2° do artigo 92 da 

LDB). De acordo com um breve histórico do MEC, dos planos nacionais de educação 

brasileiros, o primeiro estabeleceu um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a serem 

alcançadas em um prazo de oito anos (BRASIL, 2010). Considera-se, então, a avaliação de 

Anísio Teixeira, nas palavras de Demerval Saviani (2013, p. 307), sobre a primeira LDB:  

Na avaliação de Anísio Teixeira, embora a LDB tenha deixado muito a desejar 

em relação às necessidades do Brasil na conjuntura de sua aprovação, ele 

considerou uma vitória liberal, de caráter descentralizador, que prevaleceu no 

texto da lei. Assim, a aspiração dos renovadores, que desde a década de 1920 
vinham defendendo a autonomia dos estados e a diversificação e 

descentralização do ensino, foi consagrada na LDB. Eis aí o sentido 

fundamental de sua afirmação pela qual a aprovação das diretrizes e bases da 

educação nacional significou 'meia vitória, mas vitória' (TEIXEIRA, 1962). A 
vitória só não foi completa em razão das concessões feitas à iniciativa privada, 

deixando, com isso, de referendar o outro aspecto defendido pelos Pioneiros 

da Educação Nova: a reconstrução educacional pela via da construção de um 

sólido sistema público de ensino. (SAVIANI, 2013, p. 307). 

 A primeira LDB (1961) foi objeto de disputa em toda a sua elaboração e aprovação, 

entre grupos que defendiam a educação pública e outros a privada. Anísio Teixeira considerou 
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“meia vitória” em virtude das concessões feitas à iniciativa privada, mas foi a partir da LDB 

(1961) que o país passou a ter uma lei específica para a educação, com validade em todo o 

território nacional 

1.5 Constituição de 1967: a Ditadura Militar e o olhar sobre a Educação 

Poucos anos após a aprovação da LDB nº 4.024/1961, em 1964, o Brasil sofreu um 

golpe com a instauração do Regime Militar e a supressão da democracia. Esse cenário político 

trouxe mudanças radicais para uma educação pública que se construía no país. Lá fora, o cenário 

era a disputa entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Nesse caso, nenhum dos dois queria ou poderia perder espaços de influência e controle. Na 

América Latina, a Revolução Cubana destituiu Fulgêncio Batista e se alinhou aos ideais 

soviéticos. Os demais países estiveram alinhados aos ideais liberais. 

Ao longo da década de 1960, vários países latinos foram tomados por golpes militares 

e as conquistas sociais das décadas anteriores foram deixadas de lado. O capital estadunidense 

já estava muito presente no país desde o governo de Juscelino, só no último ano de seu governo, 

em 1960, as multinacionais Willys Overland, Ford, General Motors e a Volkswagen, as três 

primeiras de origem estadunidense e a última de origem alemã (mas que, naquele contexto, 

estava sob influência dos Estados Unidos) produziram em torno de 78% do total de 133 mil 

veículos (FAUSTO, 1996, p. 428). Sua influência esteve presente também no campo da 

educação, por meio da participação financeira de grupos empresariais como o Instituto de 

Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e também na própria articulação com o Ministério da 

Educação nos “Acordos MEC-USAID”19. 

Um órgão importante a ser citado é o IPES, que foi fundado em novembro de 1961, e, 

segundo Saviani (2013), entre seus fundadores, estava um grupo de empresários do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, articulados com empresários multinacionais e com a Escola Superior 

de Guerra (ESG). “O IPES atuou na oposição política ao Governo Goulart, desenvolvendo 

doutrinação por meio de guerra psicológica, fazendo uso dos meios de comunicação de massa 

como o rádio, a televisão, cartuns e filmes [...]” (SAVIANI, 2013, p. 324). 

Saviani (2013) explica que as atividades do IPES foram estruturadas por setores de 

trabalho, sendo um deles o educacional. Assim como os empresários do IPES que atuavam 

articulados com empresários estadunidenses, o Estado brasileiro estreitava relação com os 

                                                
19 Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). 
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Estados Unidos a partir da assinatura, em março de 1965, de vários contratos entre o Ministério 

de Educação e Cultura (MEC) e a USAID, que ficaram conhecidos como “Acordos MEC-

USAID”. De acordo com Arapiraca (1979, p. 155), os acordos celebrados tinham por finalidade 

“[...] assistir os conselhos e secretarias estaduais de educação no preparo de seus planos para o 

ensino de nível secundário e no treinamento de uma equipe de técnicos brasileiros em 

planejamento de ensino”.  

Arapiraca (1979) aponta que tal objetivo buscava alcançar os seguintes resultados: 

treinamento de uma equipe, formada por funcionários do MEC, para assessorar os estados em 

seus planejamentos de ensino (resultou na Equipe de Planejamento do Ensino Médio – EPEM); 

planos racionais sobre o ensino secundário de âmbito estadual (resultou no Programa de 

Expansão e Melhoria do Ensino Médio – PREMEM, um dos produtos do EPEM); e relatório 

circunstanciado e recomendações ao MEC e ao CFE decorrentes das ações em âmbito estadual, 

que resultou igualmente na transformação completa do Ensino Médio e Primário com a 

promulgação da Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971. Assim, a partir de 1964, com a mudança 

no cenário político no Brasil, com o estreitamento da relação Brasil e Estados Unidos e da 

função que o governo militar tinha para a educação, resultou em uma nova LDB, sem ao menos 

dar chance de implementar a anterior em sua plenitude. A segunda LDB veio marcada pela 

unilateralidade da sua concepção e pela intencionalidade restrita ao mundo do trabalho, em uma 

concepção tecnicista da educação. 

O Regime Militar instalado em 1964 conservou o Congresso Nacional, mas com poder 

sobre o Legislativo. Assim, em 24 de janeiro de 1967, foi aprovada uma nova Constituição para 

o país. No entanto, esta Constituição foi emendada por uma sequência de Atos Institucionais 

que eram instrumentos legais hierarquicamente superiores à Constituição. Para Cury:  

[...] uma Constituição pode expressar tanto avanços democráticos em relação 

a direitos, como consolidar um status quo vigente. Mesmo uma Constituição 

outorgada pode incluir dispositivos que, apresentados como direitos, são uma 
resposta controlada a demandas ou pleitos prévios à outorga. (CURY, 2014, 

p. 11)  

No caso brasileiro, a Constituição de 1967 e as sucessivas emendas representaram o 

que Cury explicou como consolidações de um status quo vigente. No campo da educação, 

houve uma ampliação da educação obrigatória para oito anos (art. 168, § 3º, parágrafo II). Ao 

mesmo tempo, houve um esvaziamento do Estado no que tange ao seu papel como garantidor 

da educação pública. Além disso, a retirada da vinculação obrigatória de um percentual dos 

impostos para a educação demonstra a não preocupação com a gratuidade, a obrigatoriedade e 

a ampliação do acesso.  O único momento que trata sobre verbas para a educação é no artigo 
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169, no inciso 1, que diz: “A União prestará assistência técnica e financeira para o 

desenvolvimento dos sistemas e do Distrito Federal” (BRASIL, 1967a, n.p.). A assistência 

técnica já acontecia desde 1965, nos acordos MEC-USAID, e a assistência financeira não é 

explicitada no texto constitucional. 

O texto final (artigo 168, inciso 3), que trata dos princípios da educação e cumpre 

chamar atenção que foi acrescida a palavra “normas” ao inciso supracitado, ficou assim 

registrado: 

 
§ 3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: 

I - o ensino primário somente será ministrado na língua nacional; 

II - o ensino dos sete aos quatorze anos è obrigatório para todos e gratuito nos 
estabelecimentos primários oficiais; 

III - o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito para 

quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou 
insuficiência de recursos. Sempre que possível, o Poder Público substituirá o 

regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o 

posterior reembolso no caso de ensino de grau superior; 

IV - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio. 

V - o provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras do magistério de 

grau médio e superior será feito, sempre, mediante prova de habilitação, 
consistindo em concurso público de provas e títulos quando se tratar de ensino 

oficial; 

VI - é garantida a liberdade de cátedra. (BRASIL, 1967, n.p.). 
 

Com a nova Constituição, uma nova LDB começa a ser elaborada e, de acordo com 

Saviani (2010) e Cury (2014), a educação passa a ser organizada a partir de um caráter mais 

tecnicista. Identifica-se o uso mais frequente da palavra “currículo” na LDB do país, estabelece-

se um núcleo comum e obrigatório para o ensino de 1º e 2º graus (art. 4º), determinado pelo 

CFE (art. 4º, inciso 1º, parágrafo I). Determina, também, que, em cada sistema de ensino, o 

currículo pleno terá uma parte de educação geral e outra formação especial (art. 5º, inciso 1º). 

A formação especial proposta consiste na sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no 

ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau (art. 5º, inciso 2º, letra a).  

O vetor do desenvolvimento econômico que orientava a política interna do país 

também direcionava a educação pública. O 1º grau, ensino obrigatório para estudantes de 7 aos 

14 anos (artigos 18 e 20), tinha como uma das metas a sondagem de aptidões para o trabalho e 

o objetivo de formar os trabalhadores do país ficava a cargo do ensino do 2º grau, que teria 

duração de três ou quatro séries anuais, conforme previsto para cada habilitação (art. 22). Para 

Cury, 

[...] a lei que estabelecia um regime do ensino secundário (agora denominado 

de ensino de segundo grau) profissionalizante, compulsório e universal para a 
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faixa de 15 a 17 anos foi um fracasso. Na verdade, a lei visava uma formação 

tecnicista para o mercado de trabalho abandonando a ideia de que esses jovens 

se imbuíssem de uma consciência crítica. (CURY, 2014, p. 42). 

Um extraordinário educador e pesquisador que se contrapõe a essa educação 

engendrada, acrítica e pautada pelo mercado é Paulo Reglus Neves Freire. Em 1964, por conta 

da ditadura instaurada no país, Paulo Freire20 é exilado e permanece nessa condição por 15 

anos. Na obra Pedagogia do Oprimido (1968), considerada sua obra21 mais importante 

(SAVIANI, 2013; GADOTTI, 2005), Freire traz sua definição para o que chama de educação 

“bancária”: 

[...] o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 

saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 
ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que 

chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre 

no outro. (FREIRE, 2005, p. 67). 

A concepção de educação que se desenhava no país foi alvo de críticas de educadoras 

e educadores, por se distanciar cada vez mais de uma educação que pudesse ser um instrumento 

de emancipação dos sujeitos e de transformação da realidade social. Além da crítica à educação 

bancária, Freire trouxe para o centro da Educação o oprimido de todas as idades, envolvendo 

também aquelas e aqueles que não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem na idade própria. 

Pedagogia do Oprimido não se detém apenas à questão brasileira, a sua escala é maior; a obra 

“denuncia” uma educação destruidora de sonhos, que desumaniza e que se faz a serviço de 

grupos econômicos, os “opressores”, que projetam sobre os “oprimidos” suas pautas; estes por 

sua vez “introjetam a ‘sombra’ dos opressores”. Essa relação entre opressores e oprimidos é 

tratada por Freire (2005, p. 36) nas seguintes palavras: 

Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a prescrição. 

Toda prescrição é a imposição da opção de uma consciência a outra. Daí, o 

sentido alienador das prescrições que transformaram a consciência recebedora 
no que vimos chamando de consciência ‘hospedeira’ da consciência 

opressora. Por isto, o comportamento dos oprimidos é um comportamento 

prescrito. Faz-se à base de pautas estranhas a eles – as pautas dos opressores.  

Ele nos alerta e “anuncia” que: 

Daí, a necessidade que se impõe de superar a situação opressora. Isto implica 

o reconhecimento crítico, a ‘razão’ desta situação, para que, através de uma 

                                                
20 Toda a sua obra é voltada para uma teoria do conhecimento aplicada à educação, sustentada por uma concepção 

dialética em que o educador e educando aprendem juntos, numa relação dinâmica na qual a prática, orientada pela 

teoria, reorienta essa teoria, num processo de constante aperfeiçoamento (GADOTTI, 2005, p. 253). 
21 Pedagogia do Oprimido foi até hoje traduzida em 18 línguas (GADOTTI, 2005, p. 253). 
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ação transformadora que incida sobre ela, se instaure uma outra, que 

possibilite aquela busca do ser mais. (FREIRE, 2005, p. 37). 

E continua a análise no que tange à relação educador e educando é a escolha dos 

conteúdos trabalhados. 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto 

de informes a ser depositados nos educandos -, mas a devolução organizada, 

sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe 
entregou de forma desestruturada. 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas 

de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a 

uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. (FREIRE, 2005, 
p. 97). 

 

À luz do exposto, é possível identificar como as duas concepções de educação se 

diferenciam no que tange à função social da educação e como esta contribui para desenhar a 

sociedade na qual é implantada. Na LDB, o foco é a descoberta de aptidões (ligadas ao trabalho, 

não menciona as artes, por exemplo), além do ensino profissionalizante, voltado ao mercado. 

Para Freire (2005), o educando não é mero receptor, acrítico, ele é sujeito. Para tanto, a 

educação deve contribuir para a tomada de consciência da situação do sujeito e para a superação 

da sua condição e não a manutenção do status quo. 

Ao longo da década de 1970 até meados de 1980, alguns fatos merecem ser descritos, 

por contribuírem no desenho do cenário brasileiro. No campo e na cidade, intensifica-se a 

oposição ao Governo Militar; inauguração da Transamazônica (1972) com a devastação do 

meio ambiente e de terras indígenas; intensifica-se o movimento da sociedade civil para 

recuperação dos direitos e fim do AI-5 (1977 e 1978); Lei de Anistia (1979), retorno dos 

exilados ao país; em 1982, eleições legislativas e para governo de estados e municípios; o 

Partido dos Trabalhadores, criado em 1979, tem seu registro concedido; crise da dívida externa 

– de acordo com reportagem de Claudia Safatle do jornal Valor Econômico, de 10 de agosto de 

2012, a dívida externa brasileira, que em 1978 era de US$ 43,5 bilhões, passou para US$ 61,4 

bilhões, em 1981, crescendo para US$ 70,2 bilhões, em 1982, e no ano seguinte, chegou a 

US$ 81,3 bilhões. Cabe, aqui, um apontamento.  

Durante o período em que os militares estiveram no poder, o crescimento econômico 

foi a estratégia utilizada para legitimar o regime. Em média, a economia cresceu 10% ao ano, 

entre 1969 e 1973 (FOLHA DE S. PAULO, 2014), período chamado de “milagre brasileiro” 

que combinava “extraordinário crescimento econômico com taxas relativamente baixas de 

inflação” (FAUSTO, 1996, p. 485). O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador da situação 

geral da economia, mas não exprime a distribuição de renda, a quantidade e a qualidade dos 
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serviços ofertados à população, tampouco o quanto o país cuida ou destrói seus recursos 

naturais. Um instrumento utilizado para apresentar a concentração de renda em determinado 

grupo é o Coeficiente de Gini22. Em 1960, o Brasil, segundo uma reportagem especial da  Folha 

de S. Paulo em 23 de março de 2014, estava na casa dos 0,54%. Nos anos de 1970, 1976, 1977, 

respectivamente, o país apresentou as seguintes situações: 0,58%, 0,62% e 0,63%. Desse modo, 

o crescimento econômico ocorreu sem bases fundadas na transformação das condições 

socioeconômicas da população.  

No que diz respeito à educação, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2000)23, no censo demográfico 1950/2000, a população brasileira, em 1950, 

contava com 51.941.767 de habitantes. Dez anos depois, esse número foi para 70.070.457 e, 

em 1980, a população brasileira estava na casa dos 119.002.706 habitantes. Em 1950, o grupo 

de idade de 0 a 14 anos registrava uma parcela da população de 21.694.974 de pessoas, isto é, 

41,9% da população absoluta. E apenas 36,2% das crianças de 7 a 14 anos de idade, faixa de 

ensino obrigatório, tinham acesso à escola (GOLDEMBERG, 1993). Já na população da faixa 

de 15 anos ou mais de idade, a taxa de analfabetismo era de 50,6%. Em 1980, esse número caiu 

para 25,5% da população da faixa etária citada.  

Vale uma importante observação acerca dos dados e da sua territorialidade, lembrando 

que a Constituição de 1967 retira a vinculação obrigatória de impostos para o financiamento da 

educação. Em 1970, a região Nordeste não tinha alcançado 50,0% da taxa de alfabetização 

(IBGE, 2000) das pessoas de 15 ou mais anos de idade. O estado de Alagoas, por exemplo, 

possuía 61,1% dessa faixa etária ainda não alfabetizada. Dessa forma, os dados sobre a 

escolarização da população eram alarmantes, mas os dados entre as regiões evidenciavam uma 

situação ainda pior.  

A população absoluta das regiões Nordeste e Sudeste, respectivamente, em 1960, era 

de 22.181.880 e 30.630.728. Ainda de acordo com o mesmo relatório sobre a população do país 

(IBGE, 2000), cerca de 40% era de 0 a 14 anos. Guardadas as proporções, essa percentagem 

também fazia parte da realidade das regiões brasileiras. Se assim for, a população aproximada 

                                                
22 Aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um 

(alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o 

Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. No Relatório de Desenvolvimento 

Humano (RDH) 2004, elaborado pelo Pnud, o Brasil aparece com Índice de 0,591, quase no final da lista de 127 
países. Apenas sete nações apresentam maior concentração de renda. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28>. Acesso em: 20 out. 2018. 
23 Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/tendencias_demograficas/comentarios.pdf>. 

Acesso em: 20 out. 2018. 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/tendencias_demograficas/comentarios.pdf
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dessa faixa etária no Nordeste era de 8.872.752 milhões de pessoas, e o Sudeste contava com 

12.252.291 milhões de habitantes. A publicação Estatísticas do Século XX (IBGE, 2003)24 

apresenta, dentre outras informações, o número de unidades escolares por estado, em 1958, o 

Nordeste contava com 8.646 escolas estaduais de ensino primário; já o Sudeste possuía 16.303 

unidades escolares estaduais. Só o estado de São Paulo tinha mais escolas estaduais que todos 

os estados nordestinos juntos, contava com 9.527 unidades. A região Sudeste possuía cerca de 

27% a mais da população na faixa etária de 0 a 14 anos, mas contava com quase o dobro no 

número de escolas estaduais. 

Saviani (2013) traz uma excelente contribuição sobre a instauração da ditadura em 

1964 e seu desdobramento para a esfera socioeconômica, que contribui para a articulação dos 

fatos e as suas intencionalidades.  

 
A ruptura deu-se no nível político e não no âmbito socioeconômico. Ao 

contrário, a ruptura política foi necessária para preservar a ordem 

socioeconômica, pois se temia que a persistência dos grupos que então 
controlavam o poder político formal viesse a provocar uma ruptura no plano 

socioeconômico. [...]. 

Não tendo havido ruptura, mas continuidade no plano socioeconômico, 
compreende-se que tenha havido continuidade também na educação. E isso se 

refletiu na legislação que instituiu as reformas do ensino baixadas pela 

ditadura. [...]. (SAVIANI, 2013, p. 364) 

 

Efetivamente, manter a população com acesso à educação, mas sem a educação 

integral de Anísio Teixeira ou a libertadora de Paulo Freire. Assim, o regime teria mais 

condições de manter a ordem socioeconômica estabelecida. Mesmo que pesem os esforços dos 

grupos dominantes, “a contradição se introduz também aí” (CURY, 1989, p. 12) porque a 

relação entre sujeitos e sociedade acontece pela “mediação do mundo objetivo histórico e real”. 

Por isso, a resistência esteve presente durante todo o regime, mas se intensifica à medida que a 

crise econômica se agrava, culminando em maior participação da sociedade civil organizada na 

próxima Constituição. 

1.6 Constituição Cidadã de 1988 e os princípios para uma educação escolar pública 

Faz-se necessário retomar, então, esse conciso recorte em que os dados puderam 

contribuir, sem a pretensão de esgotamento, para uma análise exploratória, possibilitando ao 

                                                
24 Disponível em: 

<https://seculoxx.ibge.gov.br/images/seculoxx/arquivos_download/educacao/1960/educacao1960aeb_01.pdf>. 

Acesso em: 20 out. 2018 

 

https://seculoxx.ibge.gov.br/images/seculoxx/arquivos_download/educacao/1960/educacao1960aeb_01.pdf
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leitor imaginar como o país chega na década de 1980, imerso em uma enorme crise econômica 

associada a uma pressão social para mudanças políticas. Em 1985, o Colégio Eleitoral elege 

Tancredo Neves, um civil que morre antes da posse. Assim, seu vice, José Sarney, assume a 

presidência. Em 1987, ainda sob um cenário de imensa crise e inflação descontrolada, é 

instalada uma Assembleia Constituinte. Sobre esse momento, Cury (2014, p. 42) esclarece: 

A luta pela redemocratização do país encontrou no corpo docente um ator 

vigoroso e que se uniu com muitos outros sujeitos coletivos, como os 
movimentos sociais. Essa luta desembocou na Constituinte de 1987-1988, a 

qual contou com uma inédita participação da sociedade civil. No fundo, além 

da garantia dos direitos civis e políticos, o grande anseio era pelos direitos 

sociais.  

Durante a Constituinte, os movimentos da educação influenciaram “decisivamente a 

estrutura do texto constitucional” (PINO et al., 2018, p. 814). Nesse contexto, os participantes 

da IV Conferência Brasileira de Educação, em setembro de 1986, apresentam princípios de uma 

política de educação nacional que merecem proteção na Constituição, que se construía. O 

documento ficou conhecido como Carta de Goiânia e traz, entre seus princípios, a educação 

como direito de todos os brasileiros, gratuita e laica nos estabelecimentos públicos, em todos 

os níveis de ensino; Ensino Fundamental de 8 anos como obrigatório, e o Estado como 

garantidor das condições objetivas ao cumprimento dessa obrigatoriedade.   

Aquelas e aqueles que lutaram se viam diante de realidades inaceitáveis, denunciadas 

pelos números, como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e o 

próprio IBGE, e, também, experienciados em todos os cantos do país. Assim, a Constituição de 

1988, promulgada, em 5 de outubro, representou avanços no campo dos direitos sociais e o 

direito à educação foi reconhecido como o primeiro dos direitos sociais (art. 6°). Sobre os 

direitos sociais, nas palavras de Carvalho (2002, p. 10): 

Se os direitos civis garantem a vida em sociedade, se os direitos políticos 

garantem a participação no governo da sociedade, os direitos sociais garantem 
a participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao 

trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A garantia de sua vigência 

depende da existência de uma eficiente máquina administrativa do Poder 
Executivo. [...]. Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente 

organizadas reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo 

e garantir um mínimo de bem-estar para todos. A idéia central em que se 

baseiam é a da justiça social. 

De acordo com Carvalho (2002), é o poder executivo por meio dos equipamentos 

públicos eficientes que será o garantidor dos direitos sociais. Para tanto, no artigo 1° da referida 

Constituição, é instituída: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de Direito 
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[...]” (BRASIL, 2017, p. 15). E sobre os princípios dessa educação que se desenhava, estabelece 

as seguintes diretrizes: 

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

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela EC n. 53/2006) 

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 EC n. 53/2006) 

(BRASIL, 2017, p. 160) 

 

No art. 206, parágrafo I, para além do acesso, é dever do Estado garantir a permanência 

dos estudantes na escola, isto é, garantir o acesso é essencial, mas é imprescindível que todas e 

todos que, depois de entrarem, permaneçam na escola, com a criação de programas 

suplementares como transporte, alimentação, material didático entre outros. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, estabelece a rede de proteção na garantia dos direitos 

fundamentais. Outros princípios que caminham ao lado de um Estado Democrático de Direito 

são os previstos nos parágrafos II e III, ligados à liberdade do processo de ensino e 

aprendizagem. A liberdade de cátedra estava prevista na Constituição de 1934 (artigo 155), mas 

em 1988, houve uma ampliação desse direito ao garantir novas liberdades intrinsecamente 

relacionadas. Para Abrão (2016, p. 1083-1084): 

O homem, segundo esse princípio, não deve sofrer nenhum constrangimento 

social enquanto estiver aprendendo, ensinando, pesquisando e divulgando o 

seu pensamento, sua arte e o seu saber. O princípio da liberdade está 
amplamente relacionado ao princípio da legalidade, estabelecido no inciso II 

do art. 5º da CF. Desse modo, o homem é livre para fazer aquilo que não é 

proibido por lei e pode se recusar a fazer aquilo que a lei não lhe ordena. E 
como salientamos anteriormente, a liberdade representa uma das bases da 

dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito.  

Outro princípio que contribui para a formação de uma sociedade cada vez mais 

democrática é o de gestão democrática (parágrafo VI) como forma de garantir processos cada 

vez mais efetivos de participação e decisão envolvendo a comunidade escolar. Começa-se a 

pensar sobre um padrão de qualidade para a educação, piso salarial e a valorização dos 
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profissionais da educação, aspectos de suma importância, tendo em vista a dimensão territorial 

do país e as disparidades regionais existentes já mencionadas. 

A concepção de educação da Constituição de 1988, defendida por educadores e 

diversos movimentos sociais, foi traduzida como básica (artigo 208, parágrafo I). Nas palavras 

de Cury (2014, p. 49, grifo do autor): 

Esse espírito foi traduzido pelo conceito de educação básica, conceito novo 

expresso em uma declaração de direito de todos a ser realizado em uma 
educação escolar que contivesse elementos comuns. De um lado, o combate à 

desigualdade, à discriminação e à intolerância, de outro, o apontamento de 

finalidades maiores da educação escolar, inclusive pelo princípio da gestão 

democrática.  

Outro aspecto que contribuiu para o fortalecimento do direito à educação é colocá-la 

como um direito público subjetivo (artigo 208, parágrafo VII, inciso 1º). Cury (2014, p. 51) 

esclarece: 

[…] o direito público subjetivo explicita claramente a vinculação substantiva 
e jurídica entre seu titular e o sujeito do dever. Na prática, isto significa que o 

titular de um direito público subjetivo tem assegurada a defesa, a proteção e a 

efetivação imediata desse direito quando negado. Qualquer criança ou adulto 
que não tenha entrado no ensino fundamental pode exigi-lo e o juiz deve 

deferir imediatamente, obrigando-as autoridades constituídas a cumpri-lo sem 

mais demora.  

Para que o direito à Educação Básica, já reconhecido, passe a ser garantido, é 

necessário assegurar condições para a sua implementação, sendo uma dessas condições o 

financiamento. Os artigos 212 e 213 estabelecem a percentagem que cabe à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para vinculação obrigatória de impostos para a Educação Básica 

e tudo que ela representa, do acesso à permanência. 

Após a promulgação da Constituição de 1988, um novo projeto de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN)  começa a tramitar no Congresso. Cury (2016) recorda 

que o processo foi complexo, pois dois projetos corriam em tramitação. Um construído com 

forte participação da sociedade civil, e outro com uma presença marcante do Executivo.  

O capítulo que trata sobre a educação na Constituição de 1988 propiciou significativos 

avanços que foram incorporados pelo ECA, de 1990; no entanto, “[...] era preciso explicitar 

novos conceitos postos na Constituição, como direito público subjetivo, gestão democrática e 

conteúdos mínimos” (CURY, 2016, n.p.). Dessa forma, era urgente elaborar as Diretrizes e 

Bases da Educação para que ela ficasse à altura da nova Constituição. 
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Segundo Cury (2016, n.p.), os dois projetos que tramitavam pelo Congresso 

disputavam, de forma intensa, “[...] o campo civil e parlamentar, sendo o projeto da Câmara 

mais analítico e o do Senado, mais sintético”. O termômetro dessa disputa aumentava à medida 

que se discutia a maior ou menor participação do Estado. O governo eleito em 1994, de 

Fernando Henrique Cardoso, “[...] fez a opção pelo projeto sintético, aderindo às teses da 

diminuição da presença do Estado em vários campos da atividade” (CURY, 2016, n.p.). 

O autor explica que a “[...] opção pelo projeto sintético, jungido de aspectos do projeto 

analítico” (CURY, 2016, n.p.) permitiu a elaboração do texto final da LDBEN aprovado em 20 

de dezembro de 1996 sob a Lei nº 9394/1996, tornando-se referência obrigatória da educação 

nacional. Ainda assim, a LDBEN, segundo Cury (2016), trouxe mais “consciência” a outras 

fases da formação do sujeito como a Educação Infantil, “[...] o direito à diferença como os 

relativos às fases da vida, às pessoas com deficiência, às populações indígenas e negras, entre 

outros” (CURY, 2016, n.p.). Novos princípios foram atribuídos à educação nacional, são eles: 

 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber;  

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV – respeito à 

liberdade e apreço à tolerância;  
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VII – valorização do profissional da educação escolar;  
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino;  

IX – garantia de padrão de qualidade;  
X – valorização da experiência extraescolar;  

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;  

XII – consideração com a diversidade étnico-racial [...]. (BRASIL, 1996, n.p.). 

 

Outro aspecto importante para discutir neste trabalho é mencionar o artigo 214 da 

Constituição, Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que trata do PNE. Este deve ser o 

documento que estabelece diretrizes, metas e estratégias que devem orientar as ações na área 

da educação, a esfera para a efetivação de tal direito. A partir do PNE, estados e municípios 

devem elaborar seus próprios planos para alcançar os objetivos previstos, considerando a 

situação, as demandas e as necessidades locais. 

A caminhada feita até aqui contribuiu para a retomada do processo de construção do 

direito à educação, e dos fatores e atores que estiveram envolvidos com a educação pública do 

país e suas intencionalidades. Assim sendo, o próximo capítulo propõe-se a identificar, nos 

manifestos produzidos por educadores organizados, os elementos fortalecedores do direito à 

educação e como esse caminho histórico iluminou e ilumina o currículo. 
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2 O DIREITO À EDUCAÇÃO E O MOVIMENTO DE EDUCADORAS E 

EDUCADORES ORGANIZADOS EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

Ao fazer um sobrevoo, no capítulo 1, pelo processo de construção do direito à 

educação no Brasil, procurou-se evidenciar que tal direito é um dos pilares para a existência do 

Estado Democrático e peça-chave para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. 

A proposta de extrair e dar relevo aos princípios fortalecedores do direito à educação parte do 

diálogo com o reconhecido intelectual e educador Anísio Teixeira, que foi um dos grandes 

nomes da defesa da educação pública no país.  

Assim sendo, o objetivo deste capítulo é identificar, nos documentos elaborados por 

educadores organizados a partir de 1932, os princípios fortalecedores do direito à educação e 

evidenciar a sua atualidade.  Tais princípios estão apontados na Recomendação Geral nº 13 e 

organizados nas quatro características fundamentais definidas pelo Comitê DESC. Este 

momento contou também com o diálogo direto com o trabalho Padrão de qualidade do ensino: 

desafios institucionais e bases para a construção e uma teoria jurídica (2014) e Direito à 

educação e sistemas privados de ensino nas redes públicas: hipóteses para análise jurídica 

(2015), ambos desenvolvidos por Salomão Ximenes, material coletado durante a revisão de 

literatura e que contribuiu para apontar o caminho trilhado a seguir. 

O trabalho do referido autor recupera o marco conceitual sobre o direito humano à 

educação e analisa o impacto dos processos de privatização da educação no Brasil, com 

aprofundamento para os processos de adoção de sistemas privados de ensino nas redes públicas. 

Ximenes (2014) mira seus esforços para uma visão ampliada do direito à educação e pautada 

na teoria contemporânea dos direitos fundamentais.  Apesar dessa perspectiva do direito à 

educação só aparecer com a formação da ONU e, posteriormente, estimulada sua discussão 

entre os Estado-Parte na segunda metade do século XX, esse momento da pesquisa busca, nos 

documentos produzidos pelos educadores brasileiros, dirigido aos governantes e à sociedade 

brasileira, encontrar pontos de contato com o que viria a ser o direito à educação. 

Em relação ao que interessa aqui, o direito à educação, Ximenes (2014, p. 201) explica 

que os alicerces para uma “teoria unitária e integradora do direito à educação” estão fundadas 

na “normativa internacional sobre direitos humanos” e em um conjunto de interpretações 

expressas em Recomendações Gerais do Comitê DESC25. O Comitê DESC “[...] desenvolve o 

                                                
25 “Nessas recomendações, os órgãos colegiados do sistema ONU interpretam o conteúdo dos tratados e das 

convenções internacionais a partir da aplicação de importantes conceitos das teorias contemporâneas sobre os 

direitos fundamentais. As proposições de tais órgãos permitem articular o conjunto de disposições de âmbito 

interno e internacional em um dogmático unitário, capaz de estabelecer padrões coerentes para a interpretação e 
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conteúdo dos direitos humanos previstos no Pacto Internacional do Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC) e em outros tratados internacionais” (XIMENES, 2015, p. 579) 

e conclui que tais normas podem ser interpretadas a partir dos deveres impostos aos Estados. 

Esses deveres dos Estados são organizados em três dimensões: respeitar, proteger e realizar, e 

subdivide-se em dois gêneros, são eles: “deveres de facilitar ou promover indiretamente e de 

prover ou prestar diretamente” (XIMENES, 2015, p. 579). 

A Recomendação Geral nº 13, de 1999, do Comitê DESC, foi dedicada à interpretação 

do conteúdo do direito à educação. À época, a Relatora Especial, Katarina Tomasevski, 

desenvolveu as quatro características fundamentais desse direito. Para Tomasevski (2003), um 

sinal de progresso para o novo milênio foi o compromisso assumido em pensar o 

desenvolvimento baseado nos direitos. Para garantir tal processo, foi necessário invocar os 

direitos humanos. Assim, os compromissos políticos, firmados e rompidos por várias décadas, 

converter-se-iam em obrigações legais. Para a Tomasevski (2003, n. p.), os direitos humanos 

são: 

[...] obrigações governamentais porque não se materializam espontaneamente 

pela interação das forças de mercado nem pela caridade. É imenso o poder 

mobilizador de chamar um compromisso não cumprido de violação dos 
direitos humanos. E a violação é cara - os governos devem providenciar a 

reparação, compensar as vítimas e assegurar que violações semelhantes não 

voltem a ocorrer.  

No que se refere ao direito à educação interpretada pelo Comitê DESC e sistematizada 

na forma de Recomendação de nº 13, artigo 13, de 1999, Ximenes (2015, p. 581) esclarece que 

[...] é uma referência teórica e prática imprescindível para a construção de uma 

proposta analítica sobre a realização do direito à educação nos diferentes 

contextos, que responde à necessidade de se tornar como referência um 
conteúdo normativo não limitado ao mero dever de oferta de vagas em número 

suficiente. Nela, o Comitê estipula quatro dimensões necessárias para o direito 

universal à educação, em relação às quais são aplicáveis cada um dos tipos de 
deveres estatais de respeito, proteção e realização. Essas dimensões são: 

disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade.  

De acordo com o Relatório, na perspectiva de Ximenes (2015), essas são 

características essenciais e inter-relacionadas do direito à educação. Sobre as características das 

dimensões citadas, a disponibilidade, compreendida como (XIMENES, 2014) instituições em 

                                                
aplicação desses direitos em escala global, já que são elaboradas com o objetivo de apoiar a difusão dos direitos, 

seu monitoramento em âmbito internacional e os processos nacionais de reforma legislativa. Dão aos órgãos de 

monitoramento e aos próprios Estados, por exemplo, instrumentos para a adequada localização dos deveres 

estatais, delimitando assim a esfera dos deveres públicos e dos direitos e deveres privados, aspecto central de 

qualquer normatização sobre o assunto”. (XIMENES, 2014, p. 201). 
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quantidade suficiente no âmbito do Estado-Parte e as condições para que funcionem dependem 

de inúmeros fatores, dentres eles estão a infraestrutura, docentes qualificados com salários 

competitivos, materiais didáticos. Neste caso, deve-se considerar essencial, “[...] a obrigação 

estatal de realização consistente em estabelecer e/ou financiar a disponibilização de acesso a 

todos, segundo o regime de cada país” (XIMENES, 2014, p. 232). 

Sobre a acessibilidade, Ximenes (2014) explica que essa “é o segundo nível de 

realização do direito à educação” (XIMENES, p. 232), pois ela assegura a superação da 

realização formal desse direito. A característica implica o dever da gratuidade, dos aspectos 

físicos e econômicos para acessar a escola, e um terceiro aspecto está na esfera da não 

discriminação, entendida pela Convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) relativa à Luta contra as Discriminações no Campo do Ensino, 

de 1960, como “[...] privar determinados grupos de acesso ao ensino ou oferecer-lhes educação 

escolar de mais baixa qualidade” (XIMENES, 2014, p. 249-250 apud XIMENES, 2015, p. 583). 

Referente à aceitabilidade, segundo Ximenes (2015, p. 585), “[...] diz respeito tanto à 

infraestrutura física das escolas quanto aos conteúdos, processos e resultados educacionais”. 

Essa dimensão dialoga com a defesa de um “padrão básico [aceitável] de qualidade para todos” 

(XIMENES, 2015, p. 585), além de estabelecer uma forte ligação com os “deveres estatais de 

respeito e de proteção”. De acordo com o autor, o ECA pactua que a dimensão referida “[...] 

deverá ser construída em diálogo com os estudantes, os pais e os responsáveis” (XIMENES, 

2015, p. 586). Ximenes (2015) mostra a conexão entre o componente aceitabilidade e 

adaptabilidade, ao apontar que um e outro estabelecem “[...] requisitos procedimentais para a 

definição do conteúdo e da prática escolar e também espaços de autonomia que devem ser 

respeitados e protegidos pelo Estado” (XIMENES, 2015, p. 586). Por último, a adaptabilidade 

é a “[...] característica que impede que a garantia de um padrão de qualidade educacional, em 

si uma exigência jurídico-constitucional, venha se converter em uniformização dos aspectos 

relacionados” (XIMENES, 2015, p. 586) a ela.  Ximenes (2015, p. 587) explica como o 

componente adaptabilidade encontra-se protegido nos artigos 57 e 58 do ECA: 

No primeiro, estipula-se o dever de promoção de “pesquisas, experiências e 

novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, 

didática e avaliação”, com o objetivo de adaptar a oferta escolar às exigências 
de inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino. Já o art. 58, 

determina que “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 culturais [...].  
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As contribuições de Ximenes, na esfera jurídica dos referenciais normativos 

internacionais, apontam as exigências que se colocam para os Estados democráticos na garantia 

do direito à educação. Ao resgatar tais referenciais, os quais o Brasil é signatário, e dialogar 

com a legislação brasileira, mostra como as leis nacionais propõem e garantem tal direito. Essa 

defesa da educação como direito humano, apesar de já ser debatida nos organismos 

internacionais desde meados do século XX, só aparece na Constituição do Brasil em 1988. No 

entanto, o caminho já vinha sendo trilhado tanto na esfera sociológica, movimentos de 

educadores organizados – atuantes e propositivos, quanto do ponto de vista legal, construção 

gradual na Constituições de 1932 e 1946 e LDB de 1961.  

O presente capítulo busca, a partir do que se propõe como balizador do direito à 

educação, em documentos internacionais, identificar tais elementos nos documentos produzidos 

por educadores brasileiros, em alguns casos mesmo antes de tais documentos internacionais 

serem produzidos, entendendo, porém, seus resultados, no Brasil, também como uma 

construção e demandas da sociedade civil de um movimento de educadores organizados. Gohn 

(2003) explica que os movimentos sociais são aqueles que têm suas ações pautadas pela 

coletividade de caráter sociopolítico e cultural “[...] que viabilizam distintas formas da 

população se organizar e expressar suas demandas (GOHN, 2003, p. 14). A autora afirma que 

os movimentos são “o coração, o pulsar da sociedade”, pois “[...] expressam energias de 

resistência ao velho que os oprime, e fontes revitalizadas para a construção do novo” (GOHN, 

2003, 14). É assim também que serão tratados, aqui, como uma prática de denúncia e de 

anúncio. A pesquisadora compreende o limite de tais movimentos, principalmente dos 

Pioneiros, para uma agenda emancipatória. No entanto, não despreza sua importância no 

reconhecimento da defesa da Educação Básica pública para todos e gestada pelo Estado, além 

do seu importante papel para os sistemas democráticos. 

No Brasil, os documentos produzidos pelas educadoras e educadores antecederam à 

aprovação de importantes documentos oficiais a saber: o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, de 1932 e, após dois anos, a Constituição de 1934; a nova carta dos Pioneiros, agora 

intitulada Manifesto dos Educadores Democratas em Defesa do Ensino Público, de 1959, que 

antecedeu a primeira LDB do país, de 1961; e, por último, a Carta de Goiânia, de 1986, 

elaborada dois anos antes da promulgação da Constituição de 1988.  

Tais documentos, redigidos em forma de manifestos e carta, trazem em seu preâmbulo 

o posicionamento do grupo perante a defesa do direito à educação. O Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova  de 1932 dirige-se ao povo e ao Governo e inicia com o seguinte trecho: 
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Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e 

gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem 
disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução 

orgânica do sistema cultural de um país depende de suas condições 

econômicas, é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, 

sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões 
à invenção e à iniciativa que são os fatores fundamentais do acréscimo de 

riqueza de uma sociedade. (AZEVEDO, 2006a, p. 188). 

Para um país que vivenciava seu processo de modernização da economia, 

desenvolvimento e crescimento das cidades e criação de infraestruturas, era preciso pensar, 

segundo os Pioneiros, antes de tudo na sua Nação, que nunca esteve na centralidade das 

preocupações do Estado. 

Em 1959, o manifesto resgata o documento anterior e coloca os desafios do novo 

cenário. O país construía a nova sede do Distrito Federal, em Brasília, vivenciava um intenso 

processo de industrialização, com a implantação de diferentes indústrias, inclusive estrangeira, 

a ampliação de uma sociedade urbana, com novo estilo de vida e inúmeras necessidades, e, na 

esfera da educação, havia, a disputa acirrada pela construção e pela aprovação da primeira LDB. 

É nesse contexto que o novo manifesto é redigido e se intitula como Manifesto dos Educadores: 

Mais uma vez Convocados. Nele, esclarece-se: 

Esta mensagem, decorridos mais de 25 anos da primeira que em 1932 nos 

sentimos obrigados a transmitir ao público e às suas camadas governantes, 

marca nova etapa no movimento de reconstrução educacional que se procurou 

então desencadear, e que agora recebe a solidariedade e o apoio de educadores 

da nova geração. [...]. Certamente, nesse largo período, tivemos a fortuna de 
constatar numerosas iniciativas do maior alcance, muitas delas de 

responsabilidade direta ou sob a inspiração de alguns dos signatários do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Mas foram elas ou largos 
planejamentos, parcialmente executados, ou medidas fragmentárias, em 

setores isolados da educação ou de influências regionais, sem as conexões 

indispensáveis com as diversas esferas do aparelhamento escolar, cuja 
estrutura geral não se modificou, mantendo-se incongruente e desarticulada 

em suas peças fundamentais. (AZEVEDO, 2006b, p. 205). 

Cinco anos após esse documento, o país viveu um golpe que derrubou o governo 

democrático, passando a viver sob uma Ditadura. No início da década de 1980, o Governo 

Militar vai perdendo força e teve início o processo de redemocratização do país. No campo 

social, o país apresentava o resultado das políticas socioeconômicas adotadas durante a 

Ditadura, e a classe trabalhadora sentia seus efeitos na pele, em todas as suas dimensões. Diante 

desse contexto, os educadores colocaram-se da seguinte maneira: 

Os profissionais da Educação declaram-se cientes de suas responsabilidades 

na construção de uma Nação democrática, onde seus cidadãos possam exercer 

plenamente seus direitos, sem discriminação de qualquer espécie. Estão, por 
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isso, empenhados em debater, analisar e fazer denúncias dos problemas e 

impasses da educação brasileira e, ao mesmo tempo, em colocar sua 
capacidade profissional e sua vontade política para a superação dos obstáculos 

que impedem a universalização do ensino público de qualidade para todo o 

povo brasileiro. (CARTA, 1986, p. 5). 

Além disso, os educadores denunciam os problemas que acometem a Educação do 

país: “No âmbito da Educação, o país continua convivendo com problemas crônicos referentes 

à universalização e qualidade do ensino, a gratuidade escolar, as condições de trabalho do 

magistério e a escassez e má distribuição das verbas públicas” (CARTA, 1986, p. 6).  

Após essa apresentação geral dos documentos, neste trabalho, o próximo passo é 

apresentar a escolha da pesquisadora pelos elementos característicos do direito à educação, 

desenvolvidos pelo Comitê DESC, e que serão orientadores para identificação nos documentos 

mencionados, como estruturantes da garantia do direito à educação. A escolha são 

acessibilidade e aceitabilidade reinterpretadas aqui, respectivamente, como acesso e a 

educação como função do Estado. O componente adaptabilidade fará parte do diálogo com 

Anísio Teixeira e encontra-se na dimensão da função social da educação. Antes de iniciar esse 

caminho, é preciso fazer um breve resgate sobre a personalidade de Anísio Teixeira, autor que 

fará parte do diálogo na seção que segue. 

Anísio Spínola Teixeira26 nasceu no ano de 1900 em Caetité no estado da Bahia. 

Formou-se em Direito em 1922 e, a partir disso, lutou incansavelmente pela universalização da 

escola pública de boa qualidade no Brasil. Ocupou vários cargos públicos de gestão e políticas 

públicas, além de determinado militante em defesa da escola pública. Na esfera pública, foi 

Secretário de Educação e Cultura do Distrito Federal, na época Rio de Janeiro (1931-1936), 

dirigiu o INEP e foi secretário-geral da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (atual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES), ambos na década de 1950. Em 1963, tornou-se reitor da Universidade de Brasília 

(UnB) e, em virtude do golpe militar, foi afastado em 1964. No âmbito da militância, foi 

signatário dos manifestos de 1932 e 1959, ambos já abordados no capítulo 1 e tratados, neste 

capítulo, sob a luz dos princípios defendidos por Teixeira. 

                                                
26 Informações da biografia de Anísio Teixeira extraídas de CPDOC-FGV, disponível em: 

<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/anisio_teixeira>. Acesso em: 18 abr. 2019; e 

Senado Federal, Biblioteca Básica Brasileira, disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1060/619664.pdf?sequence=4>. Acesso em: 18 abr. 2019. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/anisio_teixeira
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1060/619664.pdf?sequence=4
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2.1 O acesso à educação pública de todos os cidadãos como um dos fundamentos da 

Democracia 

Para iniciar este diálogo, adota-se uma definição mínima de democracia. Chama-se a 

atenção do leitor para o fato de que não há uma negligência com a importância de tal tema; no 

entanto, o tempo e o espaço acadêmico exigem um recorte para o desenvolvimento do trabalho. 

Nesse caso, a democracia será trazida de maneira mais ampla de modo que permita 

compreender o papel da educação em sistemas democráticos, já que suas definições têm se 

alargado ao longo das décadas e do desenvolvimento das sociedades. Ainda assim, de modo 

geral, a noção de participação, por meio do voto, pela população é um ponto que permite certa 

convergência entre os estudiosos e estabelece sua relação com a educação. Para Bobbio (2000, 

p. 30): 

[...] o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, 

entendida como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de 

considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou 

fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões 

coletivas e com quais procedimentos.  

A democracia representativa que se constituiu com o Estado liberal sofreu um 

progressivo alargamento no interior dos sistemas democráticos. No Brasil, com a 

Independência, o voto estava limitado aos homens alfabetizados; e a escola, apesar do texto 

constitucional afirmar que era para “todos os cidadãos”, contemplava uma população muito 

restrita, por conta da escravidão, da disponibilidade geográfica das unidades escolares e de 

outros fatores políticos.  

Para Anísio Teixeira, democracia e educação caminhavam juntas. Ele esclarece que: 

A forma democrática de vida funda-se no pressuposto de que ninguém é tão 

desprovido de inteligência que não tenha contribuição a fazer às instituições e 
à sociedade a que pertence; e a forma aristocrática, no pressuposto inverso de 

que a inteligência está limitada a alguns que, devidamente cultivados, poderão 

suportar o ônus e o privilégio da responsabilidade social, subordinados os 

demais aos seus propósitos e aos seus interesses. (TEIXEIRA, 1967, p. 13). 

Teixeira (1967) esclarece que a democracia, em seus documentos legais, instituía a 

liberdade política de expressão, de reunião e de organização. No entanto, o alcance a tal 

liberdade estava subordinado a uma condição fundamental: a de educação. O autor explica que 

o uso eficaz das novas liberdades passa pelo processo do ser humano educar-se, “formar a 

inteligência”,  não sendo algo nativo, mas, sim, cultivado, de formado, “[...] de novos hábitos 

que a custo se adquirem e se aprendem” (TEIXEIRA, 1967, p. 17). 
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O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) defende como condição sine 

qua non o “[...] preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à 

invenção e à iniciativa” (AZEVEDO, 2006a, p. 188) para o desenvolvimento das forças 

econômicas ou de produção. Dessa forma, apontam que, na hierarquia dos problemas nacionais, 

a educação é de maior importância e gravidade. No Manifesto dos Educadores: Mais uma Vez 

Convocados (1959), o binômio democracia e educação é novamente articulado e reforçado, e 

sua interdependência é defendida a partir da ideia de que é a educação pública que “[...] concorre 

para desenvolver a consciência nacional: ela é um dos mais poderosos fatores de assimilação 

como também de desenvolvimento das instituições democráticas” (AZEVEDO, 2006b, p. 215). 

Na Carta de Goiânia de 1986, os educadores signatários “foram seis mil participantes” 

(CARTA, 1986, p. 5). Eles denunciam que o “[...] país enfrenta graves problemas sociais e 

econômicos, de natureza estrutural, que entravam a efetiva democratização do conjunto da 

sociedade”. Colocam, portanto, que se faz necessário todos os esforços para a superação dos 

obstáculos que impedem a universalização do ensino público de qualidade para todo o povo 

brasileiro. 

Todos os documentos apontam para a relação intrínseca que a educação tem com os 

processos democráticos. Isso porque a democracia, como vimos com Bobbio (2000), envolve a 

escolha de um grupo e alguns indivíduos que tomarão as decisões para o coletivo. Se só 

considerarmos a democracia representativa, ainda assim a sociedade precisa de sujeitos que 

tenham consciência do seu papel, da sua escolha, do processo que envolve a tomada de decisão 

e sua permanente participação nesse processo. Até meados do século XX, as duas guerras em 

escala mundial ensinaram às sociedades que o “estado de paz, senão perpétua, pelo menos 

estável” (BOBBIO, 2000, p. 191) são estados desejáveis por todas as sociedades. Essa 

racionalidade não deve ser mérito dos governantes, aquelas e aqueles que elegeram também 

podem e devem ter condições de fazer leituras de impacto direto ou indireto de determinadas 

decisões em suas vidas. O salto de qualidade para a dimensão do acesso está em pensar, na 

últimas décadas, na gratuita ativa, segundo Melchior (1997) citado por Ximenes (2015, p. 583), 

que envolve o reconhecimento do dever do Estado no fornecimento de programas 

suplementares de material escolar, transporte, alimentação e assistência  à saúde (ECA, art. 54, 

VII – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990). A próxima seção pretende problematizar que o 

acesso à escola e a própria disponibilidade, como citado por Ximenes (2015), apesar de passos 

importantes e fundamentais e seu aspecto jurídico assegurado a todos, não garantem em si a 

formação de sujeitos com uma consciência de coletividade. Vale evidenciar que, de acordo com 

Ximenes, uma “parcela do negócio” que caracteriza venda “dos sistemas privados de ensino às 
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redes públicas municipais” fundamenta-se na promessa de levar às escolas públicas “[...] os 

mesmos materiais ou a mesma qualidade das escolas privadas que atendem à elite 

socioeconômica” (XIMENES, 2015, p. 584, grifo do autor).  

2.2 A educação, um direito social e “uma função essencialmente pública” 

Os direitos sociais são aqueles que garantem aos seus titulares, isto é, a toda a 

sociedade, “a participação na riqueza do país” (CARVALHO, 2002, p. 10). Dele depende a 

existência de “uma eficiente máquina administrativa do Poder Executivo” (CARVALHO, 

2002, p. 10). Tais direitos exigem uma nova forma de Estado, o Estado Social. A educação está, 

como já dito anteriormente, no rol dos direitos sociais. 

A educação, até o século XVIII, era tida como privilégio, dado o caráter desigual das 

sociedades. Na França, no período citado, os iluministas colocam-se contra a forma monárquica 

de atuação política, associada ao seu acesso, via privilégio, e as grandes desigualdades sociais. 

Com a Revolução Francesa, uma nova forma de atuação do Estado é proposta e, com ela, a 

ampliação de direitos também. Para um novo Estado, uma nova concepção de sociedade – um 

Estado para todos com a participação de todos. Nesse sentido, a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789), em seus artigos 12º e 14º, traz essa nova visão: 

 

Artigo 12º- A garantia dos direitos do Homem e do Cidadão carece de uma 
força pública; esta força é, pois, instituída para vantagem de todos, e não para 

utilidade particular daqueles a quem é confiada. 

Artigo 14º- Todos os cidadãos têm o direito de verificar, por si ou pelos seus 
representantes, a necessidade da contribuição pública, de consenti-la 

livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a colecta, a 

cobrança e a duração.27  

 

Cury (2014) esclarece que a sociedade liberal, que se constitui, afirmará, “junto com 

o lucro, a importância de ser instruído” (p. 16). Daí a instrução se tornar pública como função 

e dever do Estado, pois cabe a quem representa o interesse de todos, “[...] sem representar o 

interesse específico de ninguém” (p.16), dar a oportunidade de acesso a esse valor que 

desenvolve e potencializa a razão do indivíduo. 

A defesa da educação como uma função essencialmente pública também esteve 

presente nos documentos produzidos pelos educadores organizados no Brasil. No Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, entre os princípios defendidos, estava “a educação, 

                                                
27 Texto disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-

do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em: 20 maio 2019. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
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uma função essencialmente pública” (AZEVEDO, 2006a, p. 192). Em sua defesa, os Pioneiros 

argumentavam: 

[...] do direito de cada indivíduo à sua educação integral, decorre logicamente 

para o Estado que o reconhece e o proclama, o dever de considerar a educação, 

na variedade de seus graus e manifestações, como uma função social e 
eminentemente pública, que ele é chamado a realizar, com a cooperação de 

todas as instituições sociais. (AZEVEDO, 2006a, p. 192). 

Além de ser função do Estado e como direito fundamental, para a participação do 

indivíduo na sociedade, a educação exige a gratuidade, pois só assim é possível alcançar a todos. 

Para esse princípio, os Pioneiros apresentam como argumento: 

A gratuidade extensiva a todas as instituições oficiais de educação é um 

princípio igualitário que torna a educação, em qualquer de seus graus, 
acessível não a uma minoria, por um privilégio econômico, mas a todos os 

cidadãos que tenham vontade e estejam em condições de recebê-la. Aliás, o 

Estado não pode tornar o ensino obrigatório, sem torná-lo gratuito. 

(AZEVEDO, 2006a, p. 193). 

Em 1959, os dois princípios são reforçados: 

A escola pública, cujas portas por ser escola gratuita, se franqueiam a todos 

sem distinção de classes, de situações, de raças e de crenças, é, por definição, 
contrária e a única que está em condições de se subtrair a imposições de 

qualquer pensamento sectário, político ou religioso. (AZEVEDO, 2006b, p. 

215). 

Notem que a defesa da não discriminação, de ordem econômica ou de outra ordem, 

apontada como dimensão no componente acessibilidade e discutida na Convenção da 

UNESCO, de 1960, já era defendida, pelos educadores, como parte da garantia do direito à 

educação. 

A Carta de Goiânia, de forma mais objetiva, explicita 21 princípios para garantia do 

direito à educação. Os princípios 1 e 2 são basilares na orientação desse direito. Eles se 

apresentam como: 

1. A educação escolar é um direito de todos os brasileiros e será gratuita e laica 
nos estabelecimentos públicos, em todos os níveis de ensino. 

2. Todos os brasileiros têm direito à educação pública básica comum, gratuita e 

de igual qualidade, independentemente de sexo, cor, idade, confissão religiosa 

e filiação política, assim como da classe social ou da riqueza regional, estadual 
ou local. (CARTA, 1986, p. 8). 

 

A Carta de Goiânia, assim como os outros dois manifestos, coloca na centralidade a 

defesa de uma educação pública e gratuita. Anísio Teixeira aponta que “a educação já não é um 

processo de especialização de algum para certas funções na sociedade, mas a formação de cada 

um e de todos para a sua contribuição à sociedade integrada e nacional” (TEIXEIRA, 1967, p. 
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48). O autor defendia uma educação, além de pública e gratuita, que desse conta da formação 

integral dos indivíduos nas suas múltiplas potencialidades – uma defesa, no mínimo, 

surpreendente para a sua época na escala nacional. Tal defesa, assim como as anteriores, vai ao 

encontro do componente aceitabilidade, já que o projeto de educação do país, uma função do 

Estado, envolve, além da gratuidade, também um projeto de nação. Segundo Ximenes (2015, 

p. 585), a aceitabilidade é a realização do direito à educação, o que envolve conteúdos, 

currículos, métodos e processos e que seja relevante para o estudante; é a característica 

diretamente relacionada à qualidade da educação em seu sentido mais amplo.  

Ao longo dos documentos e nos trechos reproduzidos aqui, é possível notar a imensa 

preocupação voltada para além da gratuidade; ela envolve a garantia da realização desse direito 

para todos os seus titulares, independentemente das suas condições socioeconômicas, etnia, 

idade, sexo e posicionamento político ou religioso. 

2.3 Função social da educação 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), em um dos seus pontos, reflete 

sobre as finalidades da educação. Ele coloca que o propósito gira em torno de “uma concepção 

de vida, de um ideal” e que a educação nova, proposta pelo conjunto de educadores, assume 

“[...] uma feição mais humana, a sua verdadeira função social” (AZEVEDO, 2006a, p. 191). O 

grupo aponta que a educação 

[...] deixa de constituir um privilégio determinado pela condição econômica e 

social do indivíduo, para assumir um “caráter biológico”, com que ela se 

organiza para a coletividade em geral, reconhecendo a todo o indivíduo o 
direito a ser educado até onde o permitam as suas aptidões naturais, 

independente de razões de ordem econômica e social. [...]. A escola 

socializada, reconstituída sobre a base da atividade e da produção, em que se 

considera o trabalho como a melhor maneira de estudar a realidade em geral 
(aquisição ativa da cultura) e a melhor maneira de estudar o trabalho em si 

mesmo, como fundamento da sociedade humana [...]” (AZEVEDO, 2006a, p. 

191-192). 

A partir da década de 1960, vários educadores e intelectuais estudiosos da educação, 

de diferentes países, passam a questionar os veredictos produzidos pela escola e a legitimidade 

dos conteúdos selecionados. Essa discussão será feita no próximo capítulo, quando será 

discutido o currículo escolar. Para esse momento, este parêntese serve apenas para dizer ao 

leitor que esse passo para a educação emancipadora precisa ser feito e é defendido pela 

pesquisadora. No entanto, vale relembrar que a proposta do capítulo é dar relevo a importância 
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do movimento de educadores organizados na contribuição para a reflexão da escola para a 

democracia e quiçá apresentar propostas a partir de demandas reais do chão da escola.  

Young (2007, p. 1292) lembra que “[...] até os sistemas escolares mais opressivos 

podem ser usados como instrumentos de emancipação” – ao relembrar que Nelson Mandela foi 

um produto das escolas para africanos na África do Sul. A luta histórica pela escola pública 

inicia-se desde o seu surgimento e, conforme amplia-se o número de pessoas com acesso a ela, 

maior é a densidade da luta. 

Voltemos aos outros dois documentos. O Manifesto dos Educadores (1959) explica 

que a educação ficou “[...] sob a ingerência e direção do público” devido à “[...] gravidade de 

suas consequências e sua qualidade irreparáveis” (2006, p. 215); que o Estado tem o papel social 

de promover a solidariedade na comunidade nacional associando-a a uma vida comum 

(AZEVEDO, 2006b). Além disso, o manifesto aponta que compete ao Estado, em relação à 

educação pública, “[...] promover a convergência e a harmonia dos esforços humanos” 

(AZEVEDO, 2006b, p. 215). De acordo ainda com o manifesto, a escola pública concorre para 

o desenvolvimento da consciência nacional, e é tida como um poderoso fator de assimilação, 

bem como do desenvolvimento das instituições democráticas. 

A Carta de Goiânia (1986), antes de anunciar os princípios formulados pelo grupo 

como balizadores do direito à educação, em seu preâmbulo, resgata o cenário socioeconômico 

do país, no ano de 1986. De acordo com dados apresentados na carta, 60% dos cidadãos 

encontravam-se em estado de extrema pobreza material. Na esfera da educação, alguns dados 

são apresentados:  

Mais de 50% de alunos repetentes ou excluídos ao longo da 1ª série do ensino 

de 1º grau; 

Cerca de 30% de crianças e jovens na faixa dos 7 aos 14 anos fora da escola; 
30% de analfabetos adultos e numerosos contingente de jovens e adultos sem 

acesso à escolarização básica. (CARTA, 1986, p. 6). 

 

A carta, assim como os manifestos, também aponta sobre a necessidade da garantia 

efetiva do direito à educação e a sua não garantia associada à ampliação das desigualdades 

sociais e de “uma organização social injusta”, decorrente de “políticas governamentais 

incapazes de promover a justiça social” (CARTA, 1986, p. 6). O cenário descrito pelo grupo na 

data da publicação da carta apresentava as seguintes informações: 

Persiste uma política econômica e particularmente salarial, marcadas pela 

distribuição desigual da renda, cujas expressões são a questão agrária e a 
violência social contra os trabalhadores rurais; o enorme endividamento 

externo; a dívida pública; o precário atendimento às necessidades de 
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escolarização da população e de outras políticas sociais como a saúde, a 

assistência e previdência social. (CARTA, 1986, p. 6). 

Os elementos apresentados pelo documento, em maior e em menor grau, carregam, em 

sua essência, a perspectiva da construção de uma sociedade mais justa. Nesse processo, para os 

educadores, a educação ocupa um lugar de centralidade, pois expressa sua função social. Uma 

educação que almeja, além de escolas, a criação das condições reais para o alcance da dignidade 

humana. Nessa perspectiva, a adaptabilidade, como componente do direito à educação, tem 

relação estreita para pensar a função social da educação, já que se apresenta como um “requisito 

necessário à realização do direito à educação” (XIMENES, 2015, p. 587). Ximenes (2014, p. 

239, grifo do autor) explica que: 

As características aceitabilidade e adaptabilidade conectam o direito humano 

à educação aos direitos humanos na educação e através da educação. Só 

poderão ser consideradas aceitáveis as práticas e políticas educacionais que 

respeitem os direitos e liberdades no ensino e que tenham como resultado o 

fortalecimento da cidadania e dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, só 
respeitam a cidadania, o pluralismo e os direitos humanos na e através da 

educação as práticas e políticas educacionais que reservam espaços para a 

adaptabilidade, a partir da participação direta de todos os atores envolvidos no 

processo educacional.  

Falar sobre participação é ensinar os sujeitos a se envolverem nos processos, que não 

se aprende a vida em um sistema democrático só na teoria. A escola é a porta de entrada para o 

exercício da cidadania no interior ou fora dela. Daí que parte a demanda de se discutir o que se 

aprende e como se aprende na escola. É o que Young (2007, p. 1293) chama de conhecimento 

poderoso, que se refere a fornecer explicações confiáveis ou novas formas de se pensar a 

respeito do mundo.  

Falar sobre conhecimento no interior da escola, sobre práticas pedagógicas e 

organização da dinâmica escolar, envolve falar sobre o currículo e sua relação direta com as 

defesas apontadas neste capítulo. A luta histórica faz parte da conquista e da garantia dos 

direitos sociais. O currículo está na dimensão da garantia e na ampliação do direito à educação. 

No próximo capítulo, a reflexão gira entorno do currículo e do PNE, documento 

proposto, em boa parte, por educadores organizados e que estabelece um diálogo direto com a 

justiça curricular.  

É preciso conhecer formas práticas de participação no interior dos territórios para 

poder estabelecer o diálogo e superá-lo na busca de formas mais democráticas e justas de se 

viver em sociedade. Por isso, a importância de propostas curriculares que tenham no horizonte 

a dimensão da justiça social.  
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3 MAIS UMA VEZ, PORÉM DE FORMA DIFERENTE: OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

NA CONSTRUÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024) E O 

LUGAR DO CURRÍCULO E DA JUSTIÇA CURRICULAR NO DOCUMENTO 

 O capítulo anterior se propôs a resgatar e refletir sobre os documentos produzidos por 

educadores organizados brasileiros que em diferentes momentos estiverem juntos questionando 

e também propondo os rumos da educação do país. Nos momentos anteriores, o movimento 

contemplava aquelas e aqueles que estavam ligados a educação formal, como professores e 

gestores. A construção do PNE foi diferente, pois envolveu também outros movimentos sociais 

ligados a educação não formal e que tiveram suas demandas ocultadas durante todo o período 

anterior da história do Brasil. Essas demandas precisam ser compartilhadas, discutidas e 

trabalhadas e a escola será palco desse encontro da diversidade e do conflito. É a partir do 

currículo que a emergência dessas demandas é discutida e trabalhada no interior da escola, seja 

na forma de conteúdo, seja na forma das relações sociais.  Assim, para iniciar este debate o 

próximo passo passa pela compreensão de currículo, adotada por esta pesquisa, brevemente 

trabalhada a partir de sua origem, para em seguida, refletir sobre o PNE (2014-2024) a partir 

das dimensões da Justiça Curricular. 

3.1 Um projeto de educação nacional passa pelo Currículo 

 Para o que propõe esta pesquisa, é preciso buscar o currículo a partir da formação dos 

Estados Nacionais, pois é nesse contexto, que se dá o processo de institucionalização da 

educação. A origem do direito à educação já foi tratada no primeiro capítulo, a proposta aqui é 

trazer como esta educação foi organizada e orientada pelo Estado. Segundo Chizzotti e Ponce 

(2012, p. 26), “Não há como tomar a escola e o currículo como objetos de estudo, sem 

estabelecer a sua relação com as políticas emanadas do Estado”. Isto é, o Estado como 

orientador das políticas educacionais dará a forma da escola de acordo com o objetivo a ser 

alcançado. Assim, o currículo, mesmo não utilizando essa nomenclatura desde o início, como 

será melhor explorado mais adiante, será a ferramenta para cumprir tal objetivo. Nas palavras 

de Chizzotti e Ponce (2012, p. 27): 

Se, de um lado, o currículo – embrião da escola para todos – revelou uma 

preocupação com a extensão quantitativa da educação escolar, de outro lado, 

contraditoriamente, ele: 1) na prática escolar, na sua origem, foi um processo 
que pressupõe vigilância, controle e poder de uns sobre outros; e 2) como área 

de conhecimento não cultivou, inicialmente, estudos acerca da compreensão 

do papel da escola, preocupando-se apenas em buscar racionalmente formas 
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de atender demandas econômicas imediatas e produzir um pensamento único 

homogêneo pretensamente neutro.  

Na citação, o currículo aparece atrelado ao nascimento da Educação Pública. Por sua 

vez, o processo de institucionalização da Educação esteve vinculado ao desenvolvimento 

econômico dos Estados e também à própria manutenção da Nação, como visto no primeiro 

capítulo. Assim, partindo da etimologia, o termo curriculum, de acordo com o verbete 

elaborado por Solange Zotti (2006, n.p.), tem origem na palavra latina “Scurrere, correr, e 

refere-se ao curso, à carreira, a um percurso que deve ser realizado”. Para desenhar o caminho 

a ser percorrido pelos estudantes ao longo da sua vida escolar, o currículo definido naquele 

momento tinha a preocupação com uma seleção de conteúdos que atendessem à diferentes 

finalidades. Segundo Silva (2002, p. 15), “o currículo, que vem do latim curriculum, 'pista de 

corrida'”, partindo desse sentido, “podemos dizer que no curso dessa 'corrida' que é o currículo 

acabamos por nos tornar o que somos”; isto é, os sujeitos e a constituição das diferentes 

sociedades. Por essa razão, as diferentes teorias do currículo foram contestando seu desenho e 

historicamente, a sociedade compreendendo, ou não, que essa discussão implicaria debater, 

também, como são concebidas as sociedades e para cada tipo de sociedade, um modelo de ser 

humano que acessou uma forma de conhecimento. Os países, no Ocidente, que primeiro 

institucionalizaram a educação foram os europeus (não ao mesmo tempo e tão pouco da mesma 

forma) e suas ideias foram sendo compartilhadas, replicadas, adaptadas em outras nações. 

Beech (2013) nos esclarece que no campo da educação, tal influência tem sido estudada 

do ponto de vista da transferência educacional (p.48), entendida como o movimento de ideias, 

instituições ou práticas educacionais para além das fronteiras nacionais. Segundo Beech (2013), 

estudos acerca da transferência educacional podem ser observados desde o início do século 

XIX, quando Jullien de Paris (1775-1848) traz para o campo da educação a lógica positivista, 

caracterizando-a como uma ciência prática (educação comparada) e analisada a partir “de uma 

série de 'tabelas de comparação'”; este modelo possibilitaria identificar e “'julgar com 

facilidade' as deficiências educacionais” (p. 48). 

No Brasil, desde a primeira Constituição, a de 1824, em virtude da Independência e de 

todo o cenário, existia uma busca pela Modernização. O Estado Nacional, ao instituir a 

instrução primária gratuita, desdobra suas diretrizes em um decreto imperial, em 15 de outubro 

de 1827, e no que se refere ao currículo, o artigo 6 aponta os seguintes conteúdos: 

Os Professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de arithmetica, 

pratica de quebrados, decimaes e proporções, as nações mais geraes de 
geometria pratica, a grammatica da lingua nacional, e os principios de moral 

chritã e da doutrina da religião catholica e apostolica romana, 
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proporcionandos á comprehensão dos meninos; preferindo para as leituras a 

Constituição do Imperio e a Historia do Brazil. (BRASIL, 1827, n.p.) 

A mesma lei determinava a instrução para meninas (artigo 11) “nas cidades e villas mais 

populosas, em que os Presidentes em Conselho julgarem necessário este estabelecimento”. O 

Relatório Condorcet, de 1792, também apontava para a necessidade da instrução de meninas e 

justificava que as mães precisariam contribuir com a formação escolar delas em casa para que 

elas não fossem motivo de chacota para seus filhos e para que não houvesse grandes 

desigualdades entre homens e mulheres. No caso brasileiro, a lei citada também faz esta 

distinção do ponto de vista curricular para meninas (artigo 12) e determina que: 

As mestras, além do declarado no art 6º, com exclusão das noções de 

geometria e limitando a instrucção da arithmetica só as suas quatro operações, 

ensinarão tambem as prendas que servem á economia domestica; e serão 

nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquellas mulheres, que sendo 
brazileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais 

conhecimentos nos exames feitos na fórma do art. 7º. (BRASIL, 1827, n.p.) 

É importante lembrar o cenário paradoxal em que a Lei citada acima se origina, o Brasil 

ainda era um país escravocrata, com um território vasto e com diferentes regiões que não tinham 

ligação entre si. Mas, apesar de trazer para o cenário legislativo experiências positivas que 

aconteciam para além de suas fronteiras, os desdobramentos na prática demoraram para 

acontecer. De acordo com Moreira (1990), é a partir da segunda década do século XX, que 

podemos falar de currículo como objeto de estudo no Brasil. 

O recorte feito pela pesquisa trará aqui o currículo a partir de dois grandes eixos: as 

concepções tradicionais e as concepções críticas. Na concepção tradicional, o currículo como 

objeto de estudo aparece nos Estados Unidos, nas primeiras décadas do século XX. O cenário 

era marcado pela intensa industrialização, tendo Henry Ford e o modo de produção fordista 

como orientadores do processo produtivo e idealizadores de modelos de trabalhadores. Para dar 

dimensão do potencial influenciador sobre os trabalhadores, a fábrica da Ford, em 1914, possuía 

13.00028 trabalhadores. Outro fator importante que compõe este cenário é o fluxo migratório, 

de 1880 a 1924, estima-se que tenham entrado no país “cerca de 25 milhões de europeus 

migrantes aos Estados Unidos, uma média de mais de 500 mil por ano” (CUNHA, 2012, p. 39). 

SILVA (2002, p. 12) nos ajuda na relação entre o cenário descrito e a ideia de currículo 

desenhada inicialmente. 

 

                                                
28 Reportagem: REVISTA EXAME. Há um século, a linha de montagem da Ford mudava a sociedade. Revista 

Exame, 8 out. 2013. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/ha-um-seculo-a-linha-de-montagem-

da-ford-mudava-a-sociedade/>. Acesso em: 14 dez. 2018. 

https://exame.abril.com.br/negocios/ha-um-seculo-a-linha-de-montagem-da-ford-mudava-a-sociedade/
https://exame.abril.com.br/negocios/ha-um-seculo-a-linha-de-montagem-da-ford-mudava-a-sociedade/
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Em conexão com o processo de industrialização e os movimentos 

imigratórios, que intensificavam a massificação da escolarização, houve um 
impulso, por parte de pessoas ligadas sobretudo à administração da educação, 

para racionalizar o processo de construção, desenvolvimento e testagem de 

currículos. As ideias desse grupo encontram sua máxima expressão no livro 

de Bobbit, The curriculum (1918). Aqui, o currículo é visto como um processo 
de racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente 

especificados e medidos [...].  

No século XX, o Brasil também viveu sua industrialização, este processo que aconteceu, 

aqui, de modo retardatário, já tinha sido vivenciado pelas antigas metrópoles há pelo menos um 

século. Com ele, vieram todas as modificações socioeconômicas que o momento requeria. 

Assim como o modelo econômico estadunidense da indústria automobilística encontra 

interlocução com o governo brasileiro, a educação pública brasileira terá grande influência 

americana no modo de concebê-la a partir da lógica da eficiência; ao mesmo tempo, receberá 

resistência e proposições do campo progressista de educadores brasileiros. 

O modelo que foi sendo impresso na educação estadunidense desde o início do século, 

com John Franklin Bobbit (1876-1956), propunha que, nas palavras de Silva (2002, p. 23), “a 

escola funcionasse da mesma forma que qualquer outra empresa [...]”. Bobbit escreve o livro 

The curriculum, no contexto já descrito anteriormente “em que as diferentes forças econômicas, 

políticas e culturais procuravam moldar os objetivos e as formas da educação de massa” 

(SILVA, 2002, p. 22). Pensar a educação das massas era, inclusive, interesse dos próprios donos 

das fábricas, como Henry Ford. Nas palavras de Silva (2002, p. 23): 

Tal como uma indústria, Bobbit queria que o sistema educacional fosse capaz 

de especificar precisamente que resultados pretendia obter, que pudesse 

estabelecer métodos para obtê-los de forma precisa e formas de mensuração 

que permitissem saber com precisão se eles foram realmente alcançados.  

No caso brasileiro, Saviani (2013)  esclarece que, no mesmo período, a burguesia 

industrial já desenhava um projeto hegemônico claro e que, após a década de 1930, o ponto- 

chave foi a criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT) em 1931, que 

“teve como seu primeiro presidente Armando de Salles Oliveira e como principais dirigentes e 

colaboradores Roberto Simonsen, Roberto Mange e Lourenço Filho” (p. 192). Segundo Saviani 

(2013), o IDORT teve influência determinante na formulação das políticas governamentais da 

época, e presença marcante “na reorganização educacional, não apenas no que se refere ao 

ensino profissional” (p. 192). Roberto Simonsen29 foi presidente da Federação das Indústrias 

                                                
29  Disponível em: <http://www.academia.org.br/academicos/roberto-simonsen/biografia>. Acesso em: 23 dez. 

2018. 

 

http://www.academia.org.br/academicos/roberto-simonsen/biografia
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do Estado de São Paulo e vice-presidente da Confederação Nacional de Indústrias, Roberto 

Mange30 fundou e foi o primeiro diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e Lourenço Filho31 organizou e esteve na direção do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), entre 1938 a 1946, além de participar efetivamente das discussões de 

elaboração da LDB. Todas essas pessoas desempenharam papel importante no processo de 

consolidação da indústria, seja no papel de articulador, seja no papel de planejador, e para além 

do campo produtivo da industrial também se interessaram pelo campo educacional.  Com esse 

pequeno recorte no campo profissional dessas pessoas públicas, é possível imaginar a influência 

dos aspectos econômicos no campo da educação. Nesse período de transformação econômica 

que o país vivenciava, aumentava a demanda social da educação para atender aos fins do 

desenvolvimento econômico.  

No campo do percurso (currículo) que os estudantes deveriam trilhar, as Leis Orgânicas 

do Ensino de 1942 a 1946, ou também conhecidas como Reformas Capanema, organizaram o 

funcionamento da Educação em vários âmbitos: ensino industrial (nº 4.073/42), que tinha como 

uma de suas finalidades “atender aos interesses das empresas, nutrindo-as, segundo as suas 

necessidades crescentes e mutáveis, de suficiente e adequada mão de obra” (artigo 3º, parágrafo 

2); criação do SENAI (nº 4.048/42), que previa em sua competência a organização e 

administração, em todo o país, de escolas de aprendizagem para industriários (artigo 2º); 

organização do ensino secundário (nº 4.244/42), que estabelece sua estrutura em ginasial (artigo 

10), clássico e científico (artigo 12) e suas respectivas seriações, ambos apresentando os 

conteúdos pertinentes a cada curso. Não há nesse conjunto referência ao trabalho em fábricas 

ou empresas, mas há à economia doméstica – a Lei dispõe sobre o ensino secundário feminino, 

onde o curso deveria incluir disciplina de economia doméstica (artigo 25, parágrafo 3) e o 

parágrafo 4 do mesmo artigo faz a seguinte colocação: “A orientação metodológica dos 

programas terá em mira a natureza da personalidade feminina e bem assim a missão da mulher 

dentro do lar”. 

O Relatório Condorcet tinha feito essa diferenciação há mais de um século e a educação 

brasileira continuava reproduzindo essa diferença do que ensinar para meninas e meninos, ao 

mesmo tempo que colocava como finalidade do ensino secundário a formação da personalidade 

integral dos adolescentes (artigo 1º, parágrafo 1) e “dar preparação intelectual geral que possa 

                                                
30 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO. Disponível em: 

<http://www.crpsp.org.br/portal/memoria/banners/Roberto%20Mange.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2018. 
31 Lourenço Filho. Revista Psicologia: Ciência e Profissão, v. 17, n. 1,  1997. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98931997000100009>. Acesso em: 23 dez. 

2018. 

http://www.crpsp.org.br/portal/memoria/banners/Roberto%20Mange.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98931997000100009
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servir de base a estudos mais elevados de formação especial” (artigo 1º, parágrafo 3), 

reconhecendo a importância da Filosofia para a formação intelectual dos adolescentes (artigo 

4º), mas só contemplada na terceira série dos cursos Clássico e Científico. O texto, ainda, 

reformou o ensino comercial (6.141/43), organizou o ensino primário em território nacional (nº 

8.529/46) e contemplou duas categorias de ensino (artigo 2º): primário fundamental, idades de 

7 a 12 anos (letra a), e primário supletivo, destinado aos adolescentes e adultos (letra b). 

O ensino primário se constituiu em dois cursos, respectivamente: elementar e 

complementar (artigo 3º), sendo que no capítulo I, do Título II, artigo 7, uma das áreas de 

estudos a ser contemplada é “Conhecimentos gerais aplicados à vida social, à educação para a 

saúde e ao trabalho” (parágrafo IV). Por fim, a reforma trata da organização do ensino agrícola 

(nº 9.613/46), que em sua disposição preliminar esclarece: “Esta lei estabelece as bases de 

organização e de regime do ensino a agrícola, que é o ramo do ensino até o segundo grau, 

destinado essencialmente à preparação profissional dos trabalhadores da 

agricultura” (BRASIL, 1946, n.p.). 

A mesma lei, em seu artigo 2º, apresenta como objetivo atender: 

 
1. Aos interêsses dos que trabalham nos serviços e misteres da vida rural, 

promovendo a sua preparação técnica e a sua formação humana.  
2. Aos interêsses das propriedades ou estabelecimentos agrícolas, 
proporcionando-lhes, de acôrdo com as suas necessidades crescentes e 

imutáveis, a suficiente e adequada mão de obra. 
3. Aos interêsses da Nação, fazendo continuamente a mobilização de 
eficientes construtores de sua economia e cultura. (BRASIL, 1946, n.p.). 

 

Neste trabalho, não haverá aprofundamento na discussão acerca da educação do campo, 

mas é importante chamar a atenção que duas das três finalidades têm como propósito preparar 

a mão de obra do campo, isto é, trabalho.  

 A intenção ao resgatar pontualmente as Reformas Capanema foi evidenciar que todas 

as leis, exceto a de organização do ensino secundário, de forma explícita, trouxeram em seus 

textos expressões ligadas à preparação da mão de obra, interesses das empresas, das indústrias, 

preparação profissional entre outros. Isto é, o currículo é um projeto de educação cercado de 

interesses, com propósitos claros e organizado de modo a cumprir seus objetivos. Esta é uma 

forma de pensar o currículo, é a forma que toma o status quo como modelo desejável. Não é o 

caminho defendido nesta pesquisa. 

Neste momento da educação brasileira, a palavra currículo não era comumente utilizada; 

por exemplo, os conteúdos a serem ensinados, que fazem parte do conjunto do currículo, nas 

leis são tomados como programas. O uso da palavra currículo é feito, então, para se referir à 
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organização da matriz de cada curso, como no artigo 16 da lei (Decreto-lei nº 4.244) sobre a 

organização do ensino secundário, que dispõe da seguinte forma: “É permitida a realização do 

curso clássico, sem o estudo do grego. Os alunos que optarem por esta forma de currículo serão 

obrigados ao estudo, na primeira e na segunda série, das duas línguas vivas estrangeiras do 

curso ginasial” (BRASIL, 1946, n.p., grifo nosso). 

Um “modelo” de educação que atendesse às necessidades que emergiam do interior da 

sociedade brasileira encontra sua consolidação, de acordo com Silva (2002, p. 24), nas ideias 

de Ralph Tyler (1976), estudioso estadunidense do campo educacional. Segundo Silva (2002, 

p. 24), “o paradigma estabelecido por Tyler dominaria o campo do currículo nos Estados 

Unidos, com influência em diversos países, incluindo o Brasil, pelas próximas quatro décadas”. 

Tyler (1976, p. 3), ao tratar do percurso que estudantes deveriam trilhar na escola, coloca: 

Não obstante, a fim de planejar um programa educacional e envidar esforços 

para um melhoramento continuado, é muito necessário fazer uma concepção 

das metas que têm em vista. Esses objetivos educacionais tornam-se os 

critérios pelos quais são selecionados materiais, se esboça o conteúdo, se 
desenvolvem procedimentos de ensino e se preparam testes e exames. Todos 

os aspectos do programa educacional são, em realidade, meios de realizar 

objetivos educacionais básicos.  

Os estudos de Tyler reverberaram, principalmente, nas pesquisas sobre avaliação no 

Brasil, seus pressupostos avaliativos ficaram conhecidos como “avaliação por objetivos”. Nos 

Estados Unidos, o conceito de currículo que vai dominar a literatura estadunidense até os anos 

1980 caminha no sentido, nas palavras de Silva (2002, p. 24), de considerar que as finalidades 

da educação estão dadas pelas exigências “profissionais da vida adulta, o currículo se resume a 

uma questão de desenvolvimento, a uma questão técnica”. 

 Até aqui, foi colocado um caminho marcado pela concepção tradicional ou teorias 

tradicionais de currículo, iniciando-se com a ideia de transferência educacional e explicações 

acerca de como os países pioneiros foram pensando seus sistemas educacionais e caminhos a 

serem trilhados por seus estudantes, demonstrando que algumas ideias presentes no Relatório 

de Condorcet apareceram na lei complementar sobre ensino primário no Império. Esclareceu-

se também a etimologia da palavra Currículo e como percurso pressupõe uma série de cuidados, 

intencionalidades que estão para além dos conteúdos, que envolvem também pensar na relação 

educador (professor) e educando (aluno) e, sendo assim, o perfil de quem irá ensinar, como irá 

ensinar, quais as condições necessárias para fazê-lo e para que os estudantes aprendam, a 

relação de subordinação que tal situação estabelece, além de elementos que envolvem desde a 

organização funcional das escolas e sua comunidade, até chegar em uma análise marxista 
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(ALTHUSSER, 1980, p.65), que vai pensar qual o papel da educação e da escola na economia 

e na reprodução do capitalismo, como os saberes da ideologia dominante garantem a 

manutenção da sociedade de classes, entre aqueles que desempenham o papel de explorado e 

aqueles no papel de agente de exploração. 

 Pensar o currículo partindo desta perspectiva é pensá-lo no horizonte das teorias críticas. 

Silva (2002, p. 30, grifo do autor) ajuda a entender a diferença entre elas. 

Os modelos tradicionais de currículo restringiam-se à atividade técnica de 

como fazer o currículo. As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, 

começam por colocar em questão precisamente os pressupostos dos presentes 
arranjos sociais e educacionais. As teorias críticas desconfiam do status quo, 

responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As teorias 

tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias críticas 
são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. Para as 

teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o 

currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o 

currículo faz.  

 No Brasil, basear-se nas ideias de como fazer não significa que aquilo que foi produzido 

no exterior tenha sido, aqui, reproduzido na íntegra, o currículo encontrou interlocução com 

intelectuais que estiveram à frente da política educacional, como por exemplo, Lourenço Filho, 

o primeiro diretor-geral do INEP32 e, no período de 1938 a 1945, dedicou-se a organizar toda a 

documentação sobre educação, que era produzida nos âmbitos nacional e internacional 

(MENDONÇA; XAVIER, 2006), além de criar a Revista Brasileira de Educação de Estudos e 

Pesquisas (RBEP). Um recorte que serve como exemplo da experiência de Lourenço Filho 

enquanto homem público ligado à educação nacional é a visão do estudioso de que a educação 

e a estatística deveriam caminhar juntas, pois, para ele, uma educação planejada é aquela que 

possibilita “a relação entre um status presente e os status desejado e possível ou, pelo menos, 

pensando como possível.” (FILHO, 1998, p.66). Em 1945, em artigo publicado na RBEP33, sob 

o título São necessários os exames escolares?, Lourenço Filho e Armando Hildebrand, dois 

estudiosos do INEP, refletem sobre os exames e provas como “medida” em educação. Ambos 

concordam que é necessária a adoção de “normas e padrões, pelos quais se procederá a um 

julgamento mais seguro” e de “formas mais objetivas de verificação da aprendizagem e do 

próprio trabalho do professor”. (1945, p.54). Para os autores, os exames não só se voltariam aos 

resultados dos estudantes, mas também ao trabalho do corpo docente.  

                                                
32 O INEP foi criado em 1937 e foi chamado de Instituto Nacional de Pedagogia. Várias mudanças ocorreram com 

a sua denominação. Na atualidade, o órgão é chamado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira. 
33 Publicado originalmente na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), v. IV. n.10, abr. 1945. 
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 Apesar do levantamento quantitativo ser importante para a elaboração de políticas 

públicas, no caso da educação, tal fator não é suficiente, por exemplo, ao falar sobre o resultado 

de exames de crianças em fase de alfabetização, uma vez que não se trazia à tona os aspectos 

socioeconômicos da realidade em que o estudante estava inserido. Em termos de contexto 

socioeconômico e, em particular, de realidade educacional, a sociedade brasileira era diferente 

da estadunidense, na qual as ideias de currículo na perspectiva da eficiência e da medição foram 

criadas e difundidas. 

 Anísio Teixeira é um intelectual que também esteve à frente da administração do INEP, 

no período de 1952 a 1964, e em uma de suas obras, intitulada Pequena Introdução à Filosofia 

da Educação, traz um capítulo sobre currículos e programas e em suas palavras: “O currículo 

ou o programa deve ser, assim, a série de atividades educativas em que a criança se vai 

empenhar para progredir mais rapidamente, de acordo com a sabedoria da experiência humana, 

em sua capacidade de viver.” (TEIXEIRA, 1975, p. 63) 

Um dos autores muito citados por Anísio Teixeira era John Dewey, estadunidense de 

uma vertente mais progressista da educação e que competia com as ideias de Bobbit. Para Silva 

(2002, p. 23), Dewey estava “mais preocupado com a construção da democracia que com o 

funcionamento da economia” e considerava relevante “no planejamento curricular” trazer “os 

interesses e as experiências das crianças e jovens”. Teixeira, ao criticar a pedagogia tradicional, 

mostra sua aproximação com as ideias de Dewey. 

Em resumo, o erro capital da pedagogia tradicional está no isolamento em que 

a escola e o programa se colocaram diante da vida. Aprender é uma função 

normal da criança e do homem. Mas, por isso mesmo, não se pode exercer 
senão na matriz da própria vida e dentro de certas condições essenciais. Essas 

condições devem ser atendidas, e não removidas. Primária entre todas elas, 

está a intenção de quem vai aprender. A vontade da criança ou do adulto é 

imprescindível para que o aprendizado seja real e integrado à própria vida. 
Seja um cálculo de aritmética, ou seja, uma habilidade manual, a determinação 

de aprender é que faz com que as mesmas sejam aprendidas. (TEIXEIRA, 

1975, p. 61). 

 O livro Pequena Introdução à Filosofia da Educação foi publicado pela primeira vez 

em 1934 e apesar de trazer ideias muito progressistas para a época, não fez parte de um 

movimento que se inicia mais adiante, a partir da década de 1960, que questiona o status quo 

e, ao questionar, traz o currículo para o centro do debate. Inicia-se, a partir da década citada, 

um maior número de produções que caminham no sentido de compreender as intencionalidades 

do currículo. Esta análise parte, a partir de agora, para o segundo grande eixo de estudo, as 

chamadas teorias críticas do currículo. 
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 Para Moreira (1990, p. 83), com o golpe de 1964 a “tendência tecnicista passou a 

prevalecer” diluindo as tendências associadas às diversas reformas nos estados pelos pioneiros 

(O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tratado aqui no capítulo 1). Para o autor, existia 

uma ação combinada oriunda do contexto socioeconômico e político do país e, em suas 

palavras: 

Desejava-se um currículo que contribuísse para a coesão social, que formasse 

o cidadão de um mundo em mudança, e que atendesse às necessidades da 
ordem industrial emergente. O sistema educacional brasileiro tornava-se mais 

complexo: era preciso que um imenso número de professores com pouco ou 

nenhum treinamento viesse a ensinar, eficientemente, crianças até então 
excluídas das salas de aula do país. Daí a preocupação com o novo 

especialista, também incentivada pela literatura educacional americana da 

época, que chamava a atenção para a sua relevância no processo de melhoria 

do ensino. (MOREIRA, 1990, p. 120). 

 Com essa demanda, o campo institucional do currículo precisa ser ampliado, chegando, 

enfim, às universidades brasileiras. De acordo com Moreira, a LDB (nº 4.024/61) evidencia 

uma preocupação vaga. A década de 1960 foi marcada por intenso questionamento sobre a 

ordem estabelecida, os processos de independência na África e na Ásia, os protestos, as guerras, 

o movimento feminista, as lutas contra as ditaduras na América Latina e tantos outros 

questionamentos e resistências. É nesse contexto, também, que a estrutura tradicional para 

pensar a educação é colocada em xeque, surgindo aí, as chamadas teorias críticas do currículo. 

  

De acordo com Silva (2002), nos países europeus, as críticas estavam no campo da 

sociologia crítica, um representante dessa ala é Pierre Bourdieu, e na filosofia marxista, um 

exemplo é Louis Althusser. Já nos Estados Unidos e no Canadá, a crítica era oriunda do próprio 

campo de estudo da educação. Inicia-se em território estadunidense o movimento de 

reconceptualização. Nas palavras de Silva (2002, p. 37): 

As pessoas identificadas com o que passou a ser conhecido como 'movimento 

de reconceptualização' começavam a perceber que a compreensão do currículo 

como uma atividade meramente técnica e administrativa não se enquadrava 

muito bem com as teorias sociais de origem sobretudo europeia com as quais 

elas estavam familiarizadas: a fenomenologia, a hermenêutica, o marxismo, a 

teoria crítica da Escola de Frankfurt.  

 A crítica aos parâmetros tecnicistas “estabelecidos pelos modelos de Bobbit e Tyler” 

(SILVA, 2002, p.37), nas teorias tradicionais, ainda de acordo com Silva, dividiu-se em dois 

campos: 
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De um lado, estavam aquelas pessoas que utilizavam os conceitos marxistas, 

filtrados através de análises marxistas contemporâneas, como as de Gramsci e 
da Escola de Frankfurt, para fazer a crítica da escola e do currículo existentes. 

Essas análises enfatizavam o papel das estruturas econômicas e políticas na 

reprodução cultural e social através da educação e do currículo. De outro lado, 

colocavam-se as críticas da educação e do currículo tradicionais inspiradas em 
estratégias interpretativas de investigação, como a fenomenologia e a 

hermenêutica. 
[...] 
Para autores de inspiração marxista, como Michael Apple, o movimento de 

reconceptualização, embora constituísse um questionamento do modelo técnico 

dominante, era visto como um recuo ao pessoal, ao narcisístico e ao subjetivo. 

Ao final, o rótulo da 'reconceptualização' que caracterizou um movimento hoje 
dissolvido [...] ficou limitado às concepções fenomenológicas, hermenêuticas e 

autobiográficas de crítica aos modelos tradicionais de currículo. (SILVA, 2002, 

p. 38-39) 

  

 No Brasil, apesar de não ter desenvolvido estudos específicos sobre currículo, Paulo 

Freire, em Pedagogia do Oprimido (1970), segundo Silva, contribuiu significativamente para 

sua teorização, colocando, nesta pesquisa, a questão de se pensar o currículo como projeto com 

vistas a justiça social. Na obra citada, o autor coloca uma sessão intitulada Primeiras Palavras, 

uma espécie de introdução, que inicia com a seguinte dedicatória: 

 

Aos esfarrapados do mundo 
E aos que neles se 

Descobrem e, assim 

Descobrindo-se, com eles 
Sofrem, mas, sobretudo, 

Com eles lutam.  

(FREIRE, 2005, p. 23) 
 

 O autor continua, esclarecendo ao leitor que tal ensaio poderá provocar diferentes 

reações em seus possíveis leitores, desde aqueles que considerariam o “problema da libertação 

dos homens” uma “posição idealista” a um outro grupo, caracterizado, na visão do autor, como: 

“[...] Outros” que “por não quererem ou não poderem aceitar as críticas e a denúncia que 

fazemos na situação opressora, situação em que os opressores se 'gratificam', através de sua 

falsa generosidade” (FREIRE, 2005, p. 25). 

Falsa generosidade poderia ser compreendida, por exemplo, na dimensão da garantia do 

acesso, que também, como visto no capítulo 1, era uma garantia maquiada, que não assegurava 

um currículo que caminhasse à superação das injustiças presentes na sociedade. Para Freire 

(2005, p. 27), os “sectários de direita” ou “de nascença” desenvolvem “formas de ação 

negadoras da liberdade” e pretendem, dessa forma, “frear o processo” dinâmico da realidade, 

pretendem “'domesticar' o tempo e, assim, os homens”.  
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Como coloca Silva (2002, p.58), o conceito de educação bancária, para Paulo Freire, 

sintetiza a crítica ao currículo existente, pois concebe o conhecimento como “sendo constituído 

de informações e de fatos a serem simplesmente transferidos do professor para o aluno”. 

Segundo o autor, “Freire ataca o caráter verbalista, narrativo, dissertativo do currículo 

tradicional”. Em síntese, para Freire (2005, p. 66):  

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem-

comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à 
experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a suprema 

inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece 

como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável 
é 'encher' os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são 

retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em 

cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia 

da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em 
verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que significação e, 

assim, melhor seria não dizê-la.  

Na análise de Freire, existe uma inquietação acerca dos conteúdos “retalhados da 

realidade, desconectados da totalidade” e da ideia que, numa dimensão sociológica, as palavras 

são tão esvaziadas de significados que se constituem num conjunto alienado e, 

simultaneamente, alienam, isto é, com a relação que se estabelece entre educador e educando, 

nesse modelo de currículo ao qual se critica. 

Na perspectiva freiriana, há a denúncia, mas também o anúncio. As condições para o 

anúncio estão dadas, na análise de Silva, através do conceito de educação problematizadora, 

constituindo uma concepção alternativa à bancária, criticada por Freire. Nessa perspectiva, a 

compreensão do significado de conhecer, “o conhecimento, para Freire, é sempre 

'intencionado', isto é, está sempre dirigido para alguma coisa” (SILVA, 2002, p. 59). Freire 

(2005, p. 79) nos esclarece que “Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são 

chamados a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador”. Ainda na análise 

de Silva (2002, p. 59), o ato de conhecer envolve intercomunicação, que é “mediada pelos 

objetos a serem conhecidos” e é através dela, que os “homens mutuamente se educam, 

intermediados pelo mundo cognoscível”. Freire (2005, p. 80) explica o processo descrito da 

seguinte maneira: 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais 
obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na 

própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como 

um problema em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não 
como algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se 

crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada.  
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Paulo Freire escreveu Pedagogia do Oprimido em pleno exílio no Chile, em virtude da 

ditadura militar iniciada com o golpe de 1964. Os desdobramentos do golpe no campo da 

educação sufocam os enfoques críticos, ao mesmo tempo que favorecem a influência 

estadunidense, como visto no capítulo 1, nos acordos MEC-USAID para o ensino 

profissionalizante, e sua tendência tecnicista para as políticas educacionais. 

Após a ditadura militar no Brasil e com a ampliação do direito à educação previsto na 

Constituição de 1988, os próprios princípios da educação brasileira eram orientadores da 

construção de um currículo com vistas a justiça social. Entre a previsão legal do direito à 

educação e sua efetivação, no caso brasileiro, existe um caminho meandrante a ser percorrido, 

mas a garantia legal é o horizonte para a busca do seu cumprimento. Na atual geopolítica, 

compreender a ameaça que o direito à educação sofre no Brasil, implica entender o que envolve 

falar de educação e quais interesses estão em jogo. 

 Alguns autores ajudam na compreensão da ideia que falar sobre currículo envolve 

analisar qual tem sido o papel da escola para a sustentação do modelo econômico e social 

hegemônico que se perpetua ao longo dos séculos. Inicia-se, neste trabalho, o diálogo com 

Michael Apple, que foi professor de educação básica nos Estados Unidos e, atualmente, leciona 

na Universidade de Wisconsin e se dedica aos estudos sobre currículo. 

Michael Apple, ao elaborar uma análise crítica do Currículo, alerta seus leitores que é 

necessário sutileza para desvelar as “relações sociais que dominam as salas de aula, a escola 

como mecanismo de preservação e distribuição cultural e econômica e nós mesmos como 

pessoas que trabalham nessas instituições” (2016, p. 38). Tal cuidado contribui para não ser 

realizada uma análise determinista, que deixa de considerar que entre “cultura e economia” 

existe “uma relação dialética”. Para Apple, a “esfera cultural não é um 'mero reflexo' das 

práticas econômicas”, contrariamente, tal esfera “é altamente mediada pelas formas humanas 

de ação” (APPLE, 2016, p. 38).  

 Uma das chaves de análise utilizada por Apple é o conceito de hegemonia, também 

importante para esta pesquisa, por contribuir na caracterização que será feito no capítulo 

seguinte, sobre as atuais propostas curriculares vigentes no Brasil. Dois autores citados por 

Apple para análise de seus conceitos são Antonio Gramsci e Raymond Williams, sendo que 

com o segundo o diálogo é mais recorrente. Na leitura de Apple (2016, p. 39), a partir da citação 

de Williams: 

[...]a hegemonia se refere não à acumulação de significados que estão em um 

nível abstrato, em algum lugar 'da parte superior de nossos cérebros'. Ao 

contrário, refere-se a um conjunto organizado de significados e práticas, ao 
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sistema central, eficaz e dominante se significados, valores e ações que são 

vividos. (APPLE, 2016, p. 39). 

Na análise de Apple a partir do diálogo com Williams (2016, p. 39), a hegemonia atua 

de forma a saturar “a nossa própria consciência”, as “instituições de ensino são os principais 

agentes de transmissão de uma cultura dominante” e representam, ao mesmo tempo, tanto do 

ponto de vista econômico quanto cultural, uma atividade importante. Além disso, o autor traz 

o conceito de tradição seletiva, entendido como um processo que é sempre passado como “'a 

tradição'”. Este constitui-se como “um sentido de realidade para a maior parte das pessoas na 

sociedade [...] realidade a que a maior parte dos membros de uma sociedade dificilmente 

conseguirá ir além”. A questão é a seletividade, pois “de toda uma área possível do passado e 

do presente, somente determinados significados e práticas são escolhidos para ênfase, enquanto 

outros [...] são negados e excluídos” (APPLE, 2016, p. 39).  

Apple (2012, p. 44) continua sua análise e acrescenta: 

Para entender as relações hegemônicas, precisamos lembrar algo que Gramsci 

sustentava: que há duas exigências para a hegemonia ideológica. Não é que 

nossa ordem econômica simplesmente 'crie' categorias e estruturas de 
sentimento que saturam nossas vidas diárias. Acrescente-se a isso um grupo 

de 'intelectuais' que empregam e dão legitimação a essas categorias, que fazem 

as formas ideológicas parecerem neutras [...]  

 As reflexões sobre hegemonia no campo do currículo vão permitindo suscitar questões 

acerca das relações verticalizadas que são reproduzidas no interior das escolas, entre educadores 

e educandos ou entre equipe gestora e corpo docente. É possível, ainda, pensar em termos de 

seleção de conteúdos, o tempo, mais de 100 anos, para estabelecer nas diretrizes e bases da 

educação nacional34, a história e cultura afrobrasileira e indígena, tratando-se de um país, como 

colocado no primeiro capítulo, marcado pela escravidão e genocídio das populações negra e 

indígena. 

 A tradição seletiva (MOREIRA; TADEU, 2011, p.38) também constituiu a essência do 

currículo brasileiro. Elite e Estado estiveram juntos para pensar a matriz curricular das escolas 

e, por meio da educação institucionalizada, selecionaram o “conhecimento válido e 

importante”, que “expressa os interesses dos grupos e classes colocados em vantagem em 

relações de poder” (MOREIRA; TADEU, 2011, p.38). Para os autores, existem perguntas 

essenciais para compreender o processo exemplificado aqui: “que forças fazem com que o 

                                                
34 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm>. Acesso em: 29 dez. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm


82 

 

currículo oficial seja hegemônico e que forças fazem com que esse currículo aja para produzir 

identidades sociais que ajudam a prolongar as relações de poder existentes?” (MOREIRA;  

TADEU, 2011, p.38). 

 As respostas são colocadas por eles como o poder dos “grupos e das classes dominantes, 

corporificado no Estado”, além do próprio dia a dia das escolas e das salas de aula, como 

mencionado anteriormente. 

 A rotina das escolas e salas de aula, apesar de serem colocadas como neutras, devem 

fazer parte das análises críticas sobre currículo, pois enfatizam “as afirmações hegemônicas que 

ignoram o verdadeiro funcionamento do poder na vida cultural e social e que apontam para a 

naturalidade da aceitação” (APPLE, 2016, p. 126). A compreensão dessas relações, a princípio 

tão corriqueiras, trazem de forma implícita o ensino oculto (APPLE, 2016, p. 126), que carrega  

“as normas relacionadas ao trabalho” e uma “ética voltada ao desempenho e ao mercado e à 

provável substituição de um sistema de valores da classe média” que, de modo geral, “o 

professor não fala nas declarações de metas e objetivos”(APPLE, 2016, p. 127). 

 O currículo oculto foi identificado por Philip Jackson, educador estadunidense, e 

descrito por Michael Apple. Apple (2016, p. 127) resgata o seguinte exemplo utilizado por 

Jackson que contribui para que o leitor compreenda tal processo: 

[...] Jackson (1968) estuda extensivamente os modos pelos quais os alunos 

aprendem a lidar com um sistema em que há muita gente nas salas de aula, 
com os elogios e com o poder, em outras palavras, com o grande tempo de 

espera que as crianças têm de enfrentar, com o professor como primeiro 'chefe' 

das crianças e com o fato de as crianças aprenderem a falsear determinados 
aspectos de seus comportamentos para conformarem-se ao sistema de 

recompensas existentes na maior parte das salas de aula.  

 Percebam que para aquelas e aqueles que identificam na sociedade as marcas das 

injustiças e enxergam um potencial revolucionário na educação, compreender a importância do 

currículo e as intencionalidades das práticas hegemônicas faz toda a diferença na proposição de 

uma outra forma de pensar o currículo, com possibilidades contra-hegemônicas. A próxima 

seção segue contextualizando o PNE, documento produzindo com ampla participação popular, 

e o diálogo com tal documento para a construção de um currículo como possibilidade contra-

hegemônica. Mas antes, este percurso deve ser finalizado com um trecho de Apple (2016, p. 

209, grifo do autor): 

 

A noção de reprodução pode levar a uma suposição de que não há (ou talvez 

não possa haver) resistência significativa alguma a tal poder. Todavia, não é 

isso que ocorre. A luta contínua pelos direitos democráticos e econômicos de 
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parte dos trabalhadores, dos pobres, das mulheres, dos negros, índios norte-

americanos, latinos e outros. Atua como uma lembrança importante da 
possibilidade e da realização de uma ação concreta. Boa parte dessa luta 

permanece relativamente não-ordenada e sem uma teoria coerente de justiça 

social a sustentá-la. Parte dela tem sido 'incorporada' por caminhos que não 

são de forma alguma ameaças aos interesses já estabelecidos. Muito dessa luta 
permanece oculta na mídia e não é registrada no 'conhecimento legítimo' que 

encontramos nas escolas. Contudo, o próprio fato de haver mais uma vez 

movimentos e grupos de estudos sérios de orientação socialista no operariado, 
de haver grupos de estudo da história do trabalho entre professores e 

administradores em várias escolas, de haver conhecimento, debate e interesse 

renovado nas universidades, entre os grupos oprimidos, e em outros lugares, 

sobre a teoria marxista e a ação coletiva – tudo isso aponta para o problema 

de usar a noção de reprodução acriticamente.  

3.2 O Plano Nacional de Educação  

 A luta pelos direitos e em defesa da educação como escreveu Apple (2016) no excerto 

acima, é contínua. E no campo da educação os movimentos têm questionado o status quo e 

proposto uma educação que seja um dos instrumentos que busque a redução das desigualdades. 

O capítulo anterior mostrou três documentos, produzidos em momentos distintos, que trazem 

em sua essência a emergência da redução das desigualdades para a discussão sobre 

desenvolvimento do país. Os educadores problematizavam também a falta de continuidade, ou 

a própria ausência, de planos para a educação. Cury (1998, p. 164) explica que a dinâmica dos 

planos teve sua conceituação “nas teorias keynesianas e nas tentativas de uma economia 

inteiramente planejada a partir de governos centralizados”. No entanto, mesmo com o retorno 

das teorias que consideram as leis do mercado como orientadoras das ações do Estado, ainda se 

considera falar, por exemplo, em planejamento estratégico como um orientador.  Cury (1998, 

p. 163) reflete sobre a etimologia da palavra, que cabe ser resgatada brevemente aqui, pois 

dialoga com o PNE atual. Plano, palavra originária do verbo latino planto que significa plantar, 

semear. Como substantivo, planus é o lugar em que se semeia e planta. Mas por que um plano? 

Um plano é sempre um convite à superação do caos ou das situações 

irracionais. Nesse sentido, propor um plano é sempre se colocar dentro de uma 

perspectiva iluminista pela qual a racionalidade humana pode se impor a um 

espontaneísmo que, deixado a si, conduz ao equilíbrio e autonomia. (CURY, 

1998, p. 164). 

 O Manifesto dos Pioneiros (1932) já cobrava a emergência de um plano para que a 

educação do país fosse viabilizada tendo como objetivo a continuidade e a articulação das várias 

etapas da educação. Assim, para continuar esse diálogo se faz importante esclarecer como o 

Estado brasileiro define o PNE. De acordo com a comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados, o PNE é: 
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Documento-referência da política educacional brasileira, para todos 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 

enfrentamento dos problemas educacionais do país. (BRASIL, ANO, s.d.). 

 Até a década de 1990, a elaboração dos planos esteve centrada nas mãos dos governos 

brasileiros e não incluía em seu processo o debate ou participação, mais ampla, dos setores 

envolvidos com a educação. O Manifesto dos Pioneiros de 1932 trouxe à tona a necessidade de 

um plano que efetivasse a educação como direito. No artigo 150 da Constituição Federal de 

1934 se tem a primeira referência ao PNE, como visto no capítulo 1. O primeiro plano foi 

elaborado pelo Conselho Federal de Educação (CFE), com relatoria de Anísio Teixeira, em 

cumprimento a LDB de 1961. O documento elaborado foi organizado de modo a abordar as 

seguintes demandas: as metas quantitativas e qualitativas do Ensino Primário, Médio e 

Superior; as normas reguladoras da aplicação dos recursos do fundo nacional de ensino 

primário; as normas reguladoras do plano de aplicação do fundo do ensino médio e, por fim, o 

plano de aplicação dos recursos do fundo nacional de ensino superior. O documento, apesar de 

trazer alguns dados das etapas da educação, é muito genérico em suas proposições, deixando 

um enorme vazio em relação as suas metas. Segundo Saviani (2010), Anísio Teixeira organizou 

de forma engenhosa a distribuição dos recursos, combinando renda per capita dos estados com 

população em idade escolar para a constituição dos fundos, “tomou os valores dos salários 

mínimos regionais como referência para estabelecer os custos com o magistério que, somados 

às demais despesas, lhe permitiram determinar o custo aluno-ano” (p. 306). De acordo com 

Saviani (2010), foi esse procedimento que inspirou a criação, em 1996, do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), substituído em 2006 pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

 O momento seguinte é posterior a 1988, quando a elaboração de um PNE atendia às 

exigências legais da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 214. Saviani (1998) explica 

que o PNE pós-Constituição de 1988 teve seu período de elaboração de junho a dezembro de 

1997 e teve como norte o Plano Decenal de Educação para Todos. O Conselho Nacional de 

Educação, órgão responsável pelo Plano, envia uma proposta ao Congresso em 12 de fevereiro 

de 1998 como proposta do MEC. Contudo, dois dias antes, havia sido encaminhada pela 

sociedade civil organizada, também ao Congresso, outra proposta, intitulada PNE – Proposta 

da Sociedade Brasileira (1997). A proposta do MEC foi aprovada em 9 janeiro de 2001, sob a 

Lei nº 10.172, com vigência de 10 anos. De acordo com Saviani (1998) houve movimento 

semelhante no processo de aprovação da LDB. Tanto a aprovação da LDB (aprovada em 1996), 
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como a do PNE (aprovado em 2001) ignoraram a participação dos movimentos ligados à 

educação e se deram no governo de Fernando Henrique Cardoso, conhecido por orientar suas 

políticas educacionais de acordo com os ditames da orientação neoliberal. Várias são as críticas 

ao plano aprovado e ao processo de construção e aprovação, Saviani (1998) aponta como 

principal crítica o percentual do PIB a ser investido, que deveria ser de 6% durante a década. O 

autor reflete que com o estabelecimento dessa meta identificava-se nitidamente a intenção 

pouco significativa para a implementação da educação prevista em texto constitucional. 

Segundo o autor: 

[...] indicador claro de que com o Plano o status quo deficitário da educação 

brasileira não será significativamente alterado é a meta I do item 

“Financiamento e Gestão que prevê a elevação, na década, através de esforço 

conjunto da União, dos Estados e Municípios e de parcerias com o setor 

privado, do percentual do PIB aplicado em educação para atingir o mínimo de 
6% (p.60). Ora trata-se de uma mudança excessivamente tímida em face das 

enormes carências reconhecidas no próprio Plano. (p. 86). 

 Em entrevista ao Portal da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd), Saviani avalia que o plano aprovado em 2001 “foi solenemente ignorado” 

posteriormente e, de acordo com a previsão legal a avaliação do PNE, deveria acontecer no seu 

quarto ano de implementação, o que não aconteceu. Nas palavras de Saviani (2014, n.p.), “o 

referido PNE não passou de uma carta de intenções e a lei que o instituiu permaneceu letra 

morta, sem nenhum influxo nas medidas de política educacional e na vida das instituições 

escolares”. Após o período de vigência do PNE, inicia-se novamente o processo de construção 

de um novo plano. No entanto, o contexto de crescimento econômico brasileiro favorável35 

associado a um discurso crescente do empresariado da importância da educação, na qual essa 

preocupação é traduzida em know-how em “sistemas de ensino” e realização de provas, torna a 

disputa pelos movimentos sociais na defesa da educação pública muito mais acirrada. O 

adjetivo acirrado diz respeito ao interesse do empresariado pelo grande volume de recursos que 

poderão ser destinados aos grupos empresariais da educação por meio dos “sistemas de ensino” 

nos municípios e estados e do financiamento do ensino superior privado. É nesse contexto que 

a mobilização de educadores e defensores da educação pública ganha força e se articula na 

construção de um novo PNE; esse processo foi orientado pela CONAE, que emergiu como um 

importante espaço de construção democrática da Educação Nacional.  

                                                
35 De 1998 a 2008, a produção de petróleo no país dobrou de 1 para 2 milhões de barris/dia, associado a maiores 

investimentos em prospecção e descoberta do óleo de excelente qualidade na camada pré-sal. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/images/DADOS_ESTATISTICOS/Reservas/Boletim_Reservas_2015.pdf>. Acesso em: 

15 abr. 2019 No fim de 2011, o país comemora a sexta posição no ranking econômico mundial. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/12/111226_grabretanhabrasil_ss>. Acesso em: 15 abr. 2019 

http://www.anp.gov.br/images/DADOS_ESTATISTICOS/Reservas/Boletim_Reservas_2015.pdf
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/12/111226_grabretanhabrasil_ss
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3.3 O Plano Nacional de Educação (2014-2024) como produto do acúmulo da participação 

da sociedade civil organizada 

 Ao se institucionalizar a cultura de planejamento participativo da educação do Brasil, 

via CONAE, idealizado anteriormente por educadoras(es) organizadas(o)s e 

comprometidas(os) com a educação de qualidade, as dimensões concretas vão se instalando e 

permitindo a articulação entre os entes federados. Segundo um documento produzido pelo 

MEC, o Governo Federal, ao promover o debate sobre as políticas públicas educacionais em 

colaboração com os sistemas de ensino e movimentos sociais, “se propõe efetivamente a 

qualificar a educação como direito social” (BRASIL/CONAE, [2010?], n.p.) contribuindo para 

as discussões, a posteriori, nas escalas estaduais e municipais: 

Registra-se então, nesse contexto da educação brasileira, a existência, de 

planos plurianuais e de estado, discutidos pela sociedade brasileira e 

aprovados sob a forma de lei. Dessa forma, ao se instalar processos de 
planejamento que vem explicitando os princípios, finalidades, diretrizes e 

bases da educação nacional, gerou-se as condições para a consolidação do 

Sistema Nacional Articulado de Educação. (BRASIL/CONAE, [2010?], n.p.) 

 De acordo com a rede de mobilização e monitoramento do Plano De Olho nos Planos, 

uma importante lição extraída desse processo “é que a participação social em seu processo de 

elaboração gera compromissos e responsabilidades com o planejado: compromete os governos 

com sua execução e a sociedade, de maneira geral, com seu acompanhamento e 

monitoramento” (DE OLHO NOS PLANOS, [2014?], n.p.).  

 A CONAE (2014), convocada pela Portaria nº 1.410 de 3 dezembro de 2012, possui 

caráter deliberativo e contou com apoio institucional para viabilizar a participação popular nas 

etapas preparatórias para a Conferência Nacional, as quais a autora desta pesquisa esteve 

envolvida, compreendidas em “conferências livres e conferências ordinárias municipais e/ou 

intermunicipais, estaduais e do Distrito Federal” (BRASIL, 2014, n.p.). Todos esses encontros 

deveriam ser realizados até o final do ano de 2013, promovendo espaços de discussão abertos 

à colaboração de todos os envolvidos com a educação – “profissionais da educação, gestores 

educacionais, estudantes, pais, entidades sindicais, científicas, movimentos sociais e conselhos 

de educação, entre outros” (BRASIL, 2014, n.p.). No PNE aprovado, as organizações que 

participaram do processo foram apresentadas da seguinte forma: 

 
Atores governamentais  

a) Poder Executivo no plano federal: Presidência da República, Casa Civil, 

Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Ministério da Educação (MEC), 



87 

 

Ministério da Fazenda (MF); b) Congresso Nacional: Câmara dos Deputados 

e Senado Federal. 
Conselhos e fóruns de educação institucionais: CNE, FNCE, Uncme, FNE.  

Movimentos sociais 

a) Entidades representativas dos segmentos da comunidade educacional: 

CNTE, UNE, Ubes, Andes, Fasubra, Andifes, Crub, Proifes, Contee;  
b) Entidades científicas: Anped, Anpae, Anfope, FCC, SBPC, Cedes, 

Fineduca;  

c) Redes de movimentos: Mieib, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 
Apaes/Fenapaes, Fórum Nacional de Educação Inclusiva, Feneis, Todos pela 

Educação. 

Sociedade civil (gestores)  

a) Entidades representativas de gestores dos entes federados na esfera 
educacional: Consed, Undime;  

b) Entidades representativas de gestores dos entes federados em outros 

setores: CNM, Confaz, Abrasf. 
Sociedade civil vinculada ao setor privado na área educacional  

a) Segmento privado empresarial da educação: Anup, Anaceu, Abmes, 

Confenen, Fenep, Sistema S, Grupo Positivo; 
b) Interesses privados na área da educação relacionados a grupos de educação 

de capital aberto: Abraes.   

Organizações da sociedade civil e think thanks voltadas à formulação de 

políticas públicas: Cenpec, Instituto Alfa e Beto, Centro de Políticas Públicas 
do Insper.  (BRASIL, 2014, p. 19) 

 

 O movimento social Todos pela Educação36, conforme Paulo Sena – consultor 

legislativo da Câmara dos Deputados –, tem como mantenedores institutos e fundações privadas 

e empresariais. É com esse grupo que os movimentos populares disputavam e continuam a 

disputar a educação do país. Todos os atores não governamentais formularam suas propostas, e 

essas foram encaminhadas como forma de sugestões de emendas para os parlamentares de 

ambas as casas. 

 Na introdução do Plano Nacional de Educação (2014-2024), Paulo Sena, analisa o 

processo de construção, aprovação e movimentos envolvidos, além de apresentar o resultado 

das contribuições da sociedade civil nas estratégias de cada uma das metas. Segundo Sena 

(BRASIL, 2014, p. 20), quase todos os itens do PNE receberam sugestões de emendas e, para 

ele, os mais relevantes são: i) o financiamento da educação, com destaque para “o investimento 

em educação em relação ao percentual do PIB e a adoção do custo-aluno-qualidade inicial 

(CAQi) e do custo-aluno-qualidade (CAQ), com complementação da União.”; ii) a educação 

especial, no que diz respeito ao “atendimento educacional especializado “preferencialmente na 

rede pública” (expressão adotada na LDB) – a polêmica envolvia os que defendiam a educação 

                                                
36 São seus mantenedores: Fundação Itaú Social, Fundação Bradesco, Fundação Telefônica, Gerdau, Instituto 

Camargo Correa, Instituto Unibanco, Itaú BBA, Santander, Suzano, Fundação Lemann, Instituto Península, 

“DPachoal. Entre seus parceiros figuram Fundação Santillana, Instituto Ayrton Senna, Fundação Victor Civita, 

McKinsey & Company, Instituto Natura, Saraiva, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)”. (BRASIL, 

2014, p. 18). 
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inclusiva na rede pública e o grupo que reivindicava atendimento educacional especializado 

complementar; iii)  a diretriz que previa a superação das desigualdades educacionais: “O 

Senado alterou esse dispositivo, retirando a ênfase na promoção da “igualdade racial, regional, 

de gênero e de orientação sexual”, substituída por “cidadania e na erradicação de todas as 

formas de discriminação” (BRASIL, 2014, p. 22); iv) a substituição de “expectativas de 

aprendizagem” – proposta original do Executivo – por “direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento”, com referência  à base nacional comum curricular, que orienta os referidos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 Dos itens acima, o investimento público na educação nacional deve ser visto por todos 

que defendem uma educação de qualidade e com justiça social como um dos seus pilares, já 

que torna-se impossível realizar uma política pública da abrangência e complexidade da política 

educacional brasileira, prevista na Constituição de 1988 e LDB de 1996, sem o investimento 

necessário e garantidor do direito à educação. Apesar de ser insuficiente, o financiamento 

público é condição para o sucesso de uma política pública educacional. E nesse campo, a 

sociedade civil organizada, na figura principalmente da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação37, em 17 de agosto de 2011, lança a nota técnica Por que 7% do PIB para a educação 

é pouco?,  posteriormente discutida de forma sintética por Daniel Cara, coordenador da 

Campanha Nacional do Direito à Educação. 

 Para Cara (2012, p. 16), é improdutivo “discutir a viabilidade de qualquer projeto sem 

a devida análise de custo para sua implementação”. Ele ainda esclarece que após muita pressão 

da sociedade civil e do parlamento, o MEC apresentou ao Congresso uma planilha de custos 

que tentou quantificar o “volume de recursos necessários para viabilizar o novo plano” (CARA. 

2012, p. 16). Embora tenha chegado atrasado, o documento permitiu a discussão em outro 

patamar, possibilitando identificar “a limitada envergadura do PL 8035/201038 proposto pelo 

Executivo Federal.” (CARA, 2012, p. 16). Assim, discutir o investimento necessário para a 

                                                
37 “A Campanha Nacional pelo Direito à Educação surgiu em 1999, impulsionada por um conjunto de organizações 

da sociedade civil que participaria da Cúpula Mundial de Educação em Dakar (Senegal), no ano seguinte. O 

objetivo era somar diferentes forças políticas, priorizando ações de mobilização, pressão política e comunicação. 

Hoje é considerada a articulação mais ampla e plural no campo da educação no Brasil, constituindo-se como uma 

rede que articula mais de 200 grupos e entidades distribuídas por todo o país, incluindo movimentos sociais, 

sindicatos, organizações não governamentais nacionais e internacionais, fundações, grupos universitários, 

estudantis, juvenis e comunitários, além de centenas de cidadãos que acreditam na construção de um país justo e 

sustentável por meio da oferta de uma educação pública de qualidade. Tem como missão atuar pela efetivação e 

ampliação dos direitos educacionais para que todas as pessoas tenham garantido seu direito a uma educação 
pública, gratuita e de qualidade no Brasil. Em outubro de 2007, a Campanha recebeu do Congresso Nacional o 

prêmio Darcy Ribeiro, por sua bem-sucedida atuação de incidência política no processo de criação do Fundeb 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação). Foi 

a Campanha que desenvolveu e criou o índice Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi)”. (CARA, 2012, p. 13) 
38 Projeto de Lei 8035/2010 foi transformado na Lei Ordinária 13005/2014, Plano Nacional de Educação. 
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garantia do direito à educação no Brasil, segundo Cara (2012), é compreender que o PNE deve 

representar “um esforço pela implementação de um padrão mínimo de qualidade e igualdade 

de condições para o acesso e a permanência na escola” (p. 19) e para o país, que figurava entre 

as 10 maiores economias do mundo. Além do mais, perseguir o valor custo aluno/ano praticado 

nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico das Nações Unidas 

(OCDE) deveria ser uma missão determinar o alcance de um padrão mínimo de qualidade 

(CARA, 2012). 

 De acordo com Cara (2012), havia uma enorme distância entre a planilha apresentada 

pelo MEC e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ-OCDE). Diante desse cenário, a Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação desenvolveu e apresentou via nota técnica o Custo Aluno-

Qualidade Inicial (CAQi). O CAQi “define o valor que possibilita alcançar os padrões mínimos 

e básicos previstos na legislação educacional brasileira.” (CAMPANHA, [2014?], n.p.), isto é, 

ao estabelecer um patamar mínimo de qualidade de educação, define-se que qualidade é aquela 

prevista na Constituição. Além disso, o CAQi reconhece as desigualdades existentes na 

educação brasileira, inclusive as regionais, e coloca que cabe à União a complementação de 

recursos aos municípios, estados e Distrito Federal que não atingirem o valor do CAQi. A 

proposta apresentada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e defendida por 

inúmeras organizações sociais foi incorporada ao PNE aprovado em 2014. 

Em 25 de junho de 2014, a Lei nº 13.005 aprova o PNE e, em seu artigo 1º, informa que 

o plano tem a vigência de 10 anos e cumpre o disposto no art. 214 da Constituição Federal.  O 

PNE (2014-2024) estabelece 10 diretrizes (art. 2º): (I) a erradicação do analfabetismo; (II) a 

universalização do atendimento escolar; (III) a superação das desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; (IV) a 

melhoria da qualidade da educação; (V) a formação para o trabalho e para a cidadania, com 

ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; (VI) a promoção do 

princípio da gestão democrática da educação pública; (VII) a promoção humanística, científica, 

cultural e tecnológica do país; (VIII) o estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; (IX) a 

valorização dos(as) profissionais da educação (IX) e; (X) a promoção dos princípios do respeito 

aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. O plano também é 

resultado de um grandioso movimento de educadoras e educadores e defensores da educação 

pública no país que se revelaram capazes de mobilizar, organizar, propor e defender uma 

educação pública e de qualidade, além de lutarem de forma aguerrida contra os interesses 
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privatistas de empresários que têm tentado transformar a educação pública brasileira em 

mercadoria. 

 O PNE (2014-2014) não foi um plano como os anteriores. Primeiramente, porque foi 

aprovado pela presidente Dilma Roussef sem nenhum veto,  o que significou uma conquista da 

sociedade civil organizada, já que a proposta da sociedade civil no Plano anterior foi ignorada 

pelo Executivo. Outro aspecto importante e fortalecedor dos processos democráticos foi a 

ampliação do debate e da intensidade de participação da sociedade civil, que abriu caminho e 

ganhou força para pressionar o cumprimento das metas. O processo de participação envolveu 

uma radiografia e análise da situação da educação brasileira e estabeleceu a partir daí o ponto 

de partida para se pensar e fixar as 20 metas e suas respectivas estratégias, totalizando 254 

estratégias, poprôs também os meios e recursos necessários para o seu alcance. Segundo Saviani 

(2014, p. 231), “o atual PNE avança em relação ao anterior, incorporando reivindicações 

históricas dos educadores”. Outra vitória desse processo foi a institucionalização do 

monitoramento das metas do PNE (art. 5º) via MEC, Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados , Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal e Conselho Nacional 

de Educação. No processo de monitoramento, há também a realização das conferências 

nacionais de educação (art. 6º), que devem cumprir com o objetivo de “avaliar a execução deste 

PNE e subsidiar a elaboração do plano nacional de educação para o decênio subsequente.” 

(BRASIL, 2014, p. 45). Além do financiamento da educação, que passa a ser concebido a partir 

do CAQi-CAQ já mencionado anteriormente, a meta 20 estabelece a ampliação de recursos 

para a educação em duas etapas “um mínimo de 7% do PIB no quinto ano de vigência da futura 

lei; e 10% do PIB ao fim do período de dez anos” (BRASIL, 2014). 

Esse sobrevoo pelo processo de construção do PNE (2014-2024) permite compreender 

seu resultado como um processo tecido a muitas mãos e a partir de muitos estudos e debates. E 

como falar de Educação Pública é falar também de projeto de nação, é aqui que o currículo se 

encaixa e dialoga com o PNE. Nos documentos anteriores, ao estabelecer o cruzamento entre 

as propostas defendidas para a educação do país e os elementos estruturantes do direito à 

educação (Comitê DESC) foi possível inferir que mesmo os manifestos de 1932  e 1959, que 

eram anteriores à discussão realizadas pela ONU na perspectiva da Educação como direito 

humano e/ou educação em direitos humanos, traziam a defesa da educação pública, gratuita e 

como função do Estado e o acesso à educação e a sua permanência como elementos 

fundamentais na construção de uma sociedade mais justa. 

No Quadro 1 abaixo estão descritas as metas do PNE e sua intersecção com os elementos 

que caracterizam o direito à educação (Comitê DESC).
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Quadro 1 - As quatro características fundamentais do direito à educação (Comitê DESC) e sua intersecção com o PNE (2014-2024) 

Disponibilidade   

 

(Instituições em quantidade suficiente no 

âmbito do Estado-Parte e as condições para 

que funcionem dependem de inúmeros 

fatores, dentre eles: a infraestrutura, docentes 

qualificados com salários competitivos, 
materiais didáticos)  

Acessibilidade 

(Dever da gratuidade, dos 

aspectos físicos e 

econômicos para acessar a 

escola, e um terceiro aspecto 

está na esfera da não 

discriminação) 

Aceitabilidade 

(Infraestrutura física das escolas quanto 

aos conteúdos, processos e resultados 

educacionais – dimensão dialoga com a 

defesa de um “padrão básico [aceitável] 

de qualidade para todos”) 

Adaptabilidade 

(Dever de promoção de 

“pesquisas, experiências e novas 

propostas relativas a calendário, 

seriação, currículo, metodologia, 

didática e avaliação”, com o 

objetivo de adaptar a oferta escolar 
às exigências de inserção de 

crianças e adolescentes excluídos 

do ensino.) 

Metas:  

1, 2, 3 e 4 Tratam da universalização, 

respectivamente, Educação Infantil (até 

2016), Ensino Fundamental (até 2024), 

Ensino Médio (até 2016) e Educação 

Especial – preferencialmente na rede regular 

de ensino – (no prazo de vigência do PNE). 

 

6. Oferecer educação em tempo integral em 
50% das escolas públicas.  

 

10. Oferecer 25% das matrículas de EJA nos 

ensinos fundamental e médio integrada a 

educação profissional. 

 

11. Triplicar as matrículas da educação 

técnica de nível médio, assegurando pelo 

menos 50% no segmento público. 

 

Metas: 

8. Propõe-se a elevar 

escolaridade média da 

população, de 18 a 29 anos, 

para 12 anos de estudo para 

as populações do campo, da 

região de menor escolaridade 

no país e dos 25% mais 
pobres, e igualar a 

escolaridade média entre 

negros e não negros. 

 

9. Elevar a taxa de 

alfabetização da população 

com 15 anos ou mais para 

93,5% até 2015 e, até 2024 

erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir 50% a taxa 

de analfabetismo funcional. 

Metas: 

5. Propõe-se a universalização do ensino 

fundamental para toda a população de seis 

a quatorze anos e garantir que pelo menos 

95% dos alunos concluam essa etapa na 

idade recomendada.  

 

7. Fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, tendo como régua o Ideb. 

 

 

Metas:  

19. Trata sobre a gestão 

democrática da educação e procura 

assegurar condições para sua 

efetivação no prazo de dois anos. 

Meta 20. Incide sobre a ampliação do investimento público de forma a atingir, no mínimo, 7% do PIB (quinto ano de vigência do PNE) 10% do PIB ao final 

do decênio.  A meta 20 colocada aqui de forma a envolver todas as metas anteriores e como garantidora das condições necessárias para o alcance das 

metas propostas. 

Fonte: Elaborada pela autora (2019).  

Nota: As metas 12, 13, 14, 15 e 16 tratam do Ensino Superior, por isso não estão contempladas no quadro.  

A meta 18 busca assegurar Planos de Carreira para profissionais da Educação Básica. 
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Assim como foi feito com os manifestos supracitados e a Carta de Goiânia, o Quadro 1 

apresenta as metas do PNE para a educação básica e o diálogo que estabelecem com as quatro 

características do direito à educação. A característica disponibilidade tem o maior número de 

metas, tendo em vista que cada meta presente nesse grupo trata de uma fase da educação básica 

que apresenta como objetivo a universalização ou a expansão do número de matrículas. Apesar 

de parecer redundante, já que a educação como direito de todos é proclamada desde a primeira 

Constituição Brasileira, e essa era também uma das principais bandeiras dos pioneiros, a 

disponibilidade de vaga poderia ter sido um passo há muito tempo consolidado. Todavia, os 

dados apresentados nos capítulos anteriores mostram que esse ainda é um desafio para a 

garantia do direito à educação, portanto, o que o plano faz é definir metas quantitativas e 

estratégias e prazos para o seu alcance.  

A característica acessibilidade trata além das condições para se acessar a escola, 

interseccionada com as metas roladas na característica disponibilidade, mas também o direito 

a “não discriminação” nas suas mais variadas formas, em todos os seus aspectos econômicos, 

culturais e sociais. A meta 8 propõe-se a alcançar a elevação da escolaridade da população, de 

18 a 29 anos, com o olhar cuidadoso para o campo, da região de menor escolaridade e para os 

25% mais pobres. Ao incorporar em seu objetivo o enfrentamento das exclusões educacionais 

e seu entrelaçamento às condições socioeconômicas, o plano orienta a ação do Estado para a 

garantia das condições de acesso e permanência na escola desses grupos. O grifo na palavra 

permanência é para atrair a atenção do(a) leitor(a) para o fato que não se trata apenas da 

disponibilidade de matrículas, mas elevar a escolaridade significa que os sujeitos precisarão 

frequentar a escola e sua efetivação passa pelo enfrentamento institucional das situações de 

exclusão. A meta 8 propõe-se ainda a igualar a escolaridade média de negros e não negros 

declarados, de acordo com a Convenção da UNESCO relativa à Luta contra as Discriminações 

no Campo do Ensino, de 1960, já citada no capítulo 2, a não discriminação prevista na 

característica acessibilidade é compreendida como “[...] privar determinados grupos de acesso 

ao ensino ou oferecer-lhes educação escolar de mais baixa qualidade” (XIMENES, 2015, p. 

583). Desta forma, reconhece-se a dívida histórica com a população negra e a necessidade de 

reparação. Em 29 de agosto de 2012, foi aprovada a Lei nº 12.711 que estabelece cotas com 

critérios sociais e raciais para o ingresso nas universidades públicas e institutos federais, como 

forma de reduzir a distância entre a escolaridade média dos grupos étnico-raciais. 

O PNE (2014-2024), ao trazer em sua concepção a educação como direito humano, 

propõe na meta 9 reduzir as desigualdades por meio da elevação da alfabetização da população 

jovem e adulta. De acordo com a Agência IBGE, do Pnad Contínua (Educação): 
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Em números absolutos, a taxa representa 11,5 milhões de pessoas que ainda não 

sabem ler e escrever. A incidência chega a ser quase três vezes maior na faixa 
da população de 60 anos ou mais de idade, 19,3%, e mais que o dobro entre 

pretos e pardos (9,3%) em relação aos brancos (4,0%). (IBGE, 2018, n.p.) 

 

 Os desafios que envolvem as desigualdades educacionais existentes entre negros e não 

negros também são postos na meta 9. Além disso, outro aspecto importante é a busca da redução 

do analfabetismo funcional. A ONG Ação Educativa e o Instituto Paulo Montenegro 

desenvolveram um estudo para medir os níveis de alfabetismo da população brasileira entre 15 

e 64 anos. O Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) desenvolvido por essas instituições 

pode contribuir para desmascarar o olhar binário de alfabetizado versus não alfabetizado. Para 

o INAF (2018, p. 4): 

Alfabetismo é a capacidade de compreender e utilizar a informação escrita e 

refletir sobre ela, um contínuo que abrange desde o simples reconhecimento 

de elementos da linguagem escrita e dos números até operações cognitivas 

mais complexas, que envolvem a integração de informações textuais e dessas 

com os conhecimentos e as visões de mundo aportados pelo leitor. Dentro 
desse campo, distinguem-se dois domínios: o das capacidades de 

processamento de informações verbais, que envolvem uma série de conexões 

lógicas e narrativas, denominada pelo Inaf como letramento, e as capacidades 
de processamento de informações quantitativas, que envolvem noções e 

operações matemáticas, chamada numeramento.  

De acordo com o INAF (2018), em 2018, cerca de três em cada 10 brasileiros 

encontravam-se na categoria descrita acima. De modo efetivo, 13% dos brasileiros que chegam 

ao ou concluem o Ensino Médio podem ser caracterizadas como analfabetos funcionais. 

 A meta 5 apresenta como objetivo que todas as crianças sejam alfabetizadas, no 

máximo, até o 3º.  As estratégias dessa meta reconhecem os grupos historicamente excluídos 

da sociedade brasileira, como as pessoas com deficiência, as populações negra e indígena, e as 

populações que vivem em zonas rurais.  Também é observado se o processo de alfabetização 

considera o uso da língua materna das comunidades indígenas, a identidade cultural das 

comunidades quilombolas e as especificidades da alfabetização bilíngue de pessoas surdas. As 

estratégias também apresentam o estabelecimento das condições necessárias, tal como prevê a 

LDBEN/96, para que se promova uma educação garantidora do direito de aprendizagem das 

crianças.  

 A meta 7 versa sobre a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Ela utiliza como régua o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para aferir a qualidade da aprendizagem: as 

estratégias tratam os direitos e objetivos de aprendizagem e a implantação de uma base nacional 



94 

 

comum dos currículos (7.1); os indicadores de avaliação institucional consideram o perfil dos 

estudantes e profissionais da educação, além das condições de infraestrutura das escolas (7.3); 

o processo autoavaliação das escolas deve ser contínuo, com destaque para a elaboração do 

planejamento estratégico, melhoria contínua da qualidade educacional, formação continuada 

dos profissionais da educação e aprimoramento da gestão democrática (7.4), sendo essa última 

também abordada na meta 7.5 sobre apoio técnico e financeiro para a melhoria da gestão 

educacional; o combate a violência na escola (7.23) e as políticas de inclusão e permanência 

para adolescentes e jovens em regime de liberdade assistida e em situação de rua (7.24); os 

currículos escolares devem contemplar a história e as culturas afro-brasileira e indígenas, bem 

como ações educativas (7.25). Desse modo, essas foram algumas estratégias que mostram a 

grandeza e a relevância da meta 7, pois ao tratar da qualidade da educação, cada estratégia 

contempla as questões desafiadoras que envolvem a escola, seja no âmbito do recurso financeiro 

e material, seja nas ações voltadas para a convivência e inclusão. 

 Pelas razões descritas nas metas 5 e 7 é que elas foram colocadas na característica 

aceitabilidade do direito à educação, uma vez que a busca por resultados educacionais passa 

pelas condições materiais e processuais que envolvem a aprendizagem. As estratégias da meta 

7 esboçam a qualidade almejada, a qualidade social da educação. 

A meta 19 está inserida na característica adaptabilidade por entender que a gestão 

democrática deve favorecer processos de autonomia pedagógica e estímulo à participação da 

comunidade escolar com vistas à qualidade da educação prevista na meta 7. Desta forma, não 

pode ser limitada por currículos padronizados, definidos externamente e controlados por 

objetivos estabelecidos que não consideraram a voz de estudantes e educadores. A 

adaptabilidade impede “ [...] que a garantia de um padrão de qualidade educacional, em si uma 

exigência jurídico-constitucional, venha se converter em uniformização dos aspectos 

relacionados” (XIMENES, 2015, p. 586). Ao contrário, a educação escolar precisa ter a 

flexibilidade necessária para adaptar-se às demandas da comunidade escolar. 

O PNE (2014-2024) em sua ousadia necessária contempla em suas diretrizes os anseios 

dos movimentos anteriores, as necessidades da sociedade civil e os projetos para uma nação 

mais justa que priorizem a educação do país. Entende-se que os documentos produzidos por 

movimentos de educadores e defensores da educação pública do país ,  citados e discutidos nos 

capítulos 2 e 3, são de natureza institucional distintas, pois os três primeiros foram construídos 

em forma de manifesto e carta, e o último é um plano institucionalizado desde a Constituição 

de 1934, mas que somente depois de 2010, resulta em letras escritas pelos movimentos sociais. 

Assim, todos os documentos, enquanto produtos da participação de educadores e defensores da 
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educação pública, são essenciais para se discutir a educação brasileira, pois traduzem as 

demandas de educadores organizados e inúmeros movimentos sociais de diferentes contextos 

históricos e carregam o acúmulo e robustez necessária para a defesa do direito à educação.  

Além de refletir sobre acesso, permanência, condições e disponibilidade para uma 

educação de qualidade, é preciso discutir o conhecimento “transmitido”, “construído”, 

“debatido” no interior da escola, as práticas pedagógicas e também a própria dinâmica escolar, 

dado que esses são elementos que compõem o currículo.  

3.4 O PNE e o currículo escolar 

 O PNE, ao apresentar em forma de metas e estratégias os desafios da educação pública 

no que se refere as condições de acesso e permanência na escola, tem o cuidado de destacar os 

aspectos da qualidade social da educação.  

 Ao longo deste texto, é possível identificar qual educação é defendida por esta pesquisa, 

inserida em um projeto maior sobre Justiça Curricular. Mas, cabe reforçar que a defesa passa 

por uma educação que contribua para a formação que humaniza os sujeitos e crie condições 

efetivas para a apropriação da “educação em sentido amplo” pelo sujeito e que este possa ter 

acesso ao conjunto das realizações humanas e ao mesmo tempo desenolva suas potencialidades 

“para ser coprodutor desses bens e das condições de existência” (SORDI et al., 2016, p. 728-

729). Assim, falar em qualidade social da educação implica: 

[...] providenciar educação escolar com padrões de excelência e adequação 

aos interesses da maioria da população. Tal objetivo exige um grande esforço 

da sociedade e de cada um para ser atingido, considerando as dificuldades 
impostas pela atual conjuntura. De acordo com essa perspectiva, são valores 

fundamentais a serem elaborados: solidariedade, justiça, honestidade, 

autonomia, liberdade e cidadania. Tais valores implicam no desenvolvimento 

da consciência moral e de uma forma de agir segundo padrões éticos. A 
educação de qualidade social tem como consequência a inclusão social, 

através da qual todos os brasileiros se tornem aptos ao questionamento, à 

problematização, à tomada de decisões, buscando as ações coletivas possíveis 
e necessárias ao encaminhamento de cada um e da comunidade onde vivem e 

trabalham. Incluir significa possibilitar o acesso e a permanência com sucesso, 

nas escolas, significa gerir democraticamente a educação, incorporando a 

sociedade na definição de prioridades das políticas sociais, em especial, a 

educacional. (CONED, 1997, p. 1-2). 

 

 A seção a seguir busca o entrelaçamento entre educação e justiça social.   
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3.4.1 Teoria crítica do currículo e justiça social, bases da justiça curricular 

O início deste capítulo procurou promover um diálogo entre o currículo escolar e os 

autores da teoria crítica do currículo, o que permitiu ressaltar o posicionamento teórico político 

assumido nesta pesquisa. O próximo passo é compreender as bases da justiça social e seu 

entrelaçamento com a educação. 

O caput do artigo 170 da Constituição de 1988 trata sobre a justiça social e traz em sua 

redação os seguintes termos:  

 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios [...]” (BRASIL, 1988). Para Barzotto (2003, p. 28), a 

existência digna “é a vida humana realizada, a “vida boa” dos clássicos.” E para o autor, na 

medida em que os sujeitos “alcançarem uma existência digna, o bem comum terá sido 

concretizado.” A justiça social, dirigida ao alcance do bem comum, “exige de todos, por meio 

de seus “ditames”, que direcionem os seus esforços, tanto no campo do trabalho como no da 

livre iniciativa, para criar os bens econômicos que possam ser utilizados  como meios de 

garantir a existência digna para todos (BARZOTTO, 2003, p. 28). 

 Barzotto (2003) avança elucidando que, segundo o art. 193: “A ordem social tem como 

base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais” (BRASIL, 1988). 

Segundo o autor, há uma diferença entre a justiça social na ordem econômica e na ordem social, 

enquanto a primeira (ordem econômica) busca garantir a existência digna a todos conforme os 

ditames da justiça social, a segunda (ordem social) tem por objetivo “o próprio bem-estar  e a 

justiça social” (p.29). A ordem social não assegura instrumentalmente, mas visa diretamente o 

bem-estar e a justiça social. “Os valores econômicos são valores-meio. Os sociais, valores-fim” 

(BARZOTTO, 2003, p. 29). O autor chama a atenção para o fato de que o capítulo da ordem 

social tem como objetivo a justiça social e esse objetivo pode ser alcançado por mecanismos da 

justiça social, uma vez que todos têm o mesmo direito – independentemente de suas 

características particulares, ou meio da justiça distributiva, mas nesse caso o sujeito precisa ser 

qualificado de alguma forma. Os exemplos utilizados pelo autor estão associados aos serviços 

públicos de saúde (art. 196), que não estabelecem nenhum tipo de diferenciação, isto é, a pessoa 

humana é o sujeito deste direito. Já na justiça distributiva, o exemplo utilizado diz respeito ao 

art. 6 “assistência aos desamparados”, e neste caso, vale o critério da justiça distributiva “a cada 

um segundo a sua necessidade” 
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Em suas reflexões acerca de justiça, Barzotto (2003) explica que o dever como elemento 

da justiça significa que a atribuição de algo a alguém envolve uma “necessidade racional” e não 

uma caridade: 

A justiça diz respeito à práxis, à ação humana. Deve-se especificar, por 

conseguinte, qual é o tipo de atividade em que a justiça social é aplicada. Em 

seguida, deve-se explorar como se manifestam na espécie justiça social, os 

elementos do gênero justiça: alteridade, dever, adequação. A alteridade aponta 
para o fato de a justiça só ter lugar entre sujeitos distintos. Não diz respeito às 

relações do sujeito consigo mesmo. O dever significa que algo será atribuído 

a alguém por uma “necessidade racional” e não por caridade, generosidade, 
amizade, etc. A adequação diz respeito ao modo de determinação daquilo que 

é devido, ou seja, a justiça proporciona um critério para a determinação do 

quantum devido. (BARZOTTO, 2003, p. 30) 

 Ao elencar e diferenciar os elementos do gênero justiça, o próximo passo é trazer para 

o entendimento a justiça social como a que trata das relações dos indivíduos com a comunidade, 

Barzotto (2003, p. 30) chama a atenção para a tradição aristotélica, “a comunidade não existe 

para além dos indivíduos que a constituem”. A justiça social tem por objeto o bem comum, 

além de regular uma prática social de reconhecimento do outro como “sujeito de direito ou 

pessoa, isto é, um “fim em si mesmo” dotado de uma “dignidade que é o fundamento de direitos 

e deveres” (BARZOTTO, 2003, p. 32). O ser humano é considerado, pela justiça social, como 

pessoa humana membra de uma comunidade. Para Barzzotto (2003, p. 34), a “a pessoa humana 

é um ser social que só alcança o pleno desenvolvimento vivendo em comunidade.” Assim, o 

conceito de igualdade tomado pela justiça social é o de igualdade absoluta, pois “considera os 

indivíduos na sua condição de pessoa humana ou na sua igual dignidade” (BARZOTTO, 2003, 

p. 38). De acordo com Barzzotto (2003), a Constituição de 1988 tem como um dos seus 

fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), isto é, a constituição brasileira tem na 

justiça social “o cerne do seu ideal de justiça” (p. 25). Nesse sentido, ao elencar os direitos 

fundamentais constitucionais, a sociedade brasileira coloca a educação no rol dos direitos (art. 

6º), “em virtude da absoluta necessidade para a plena realização humana (justiça social)”, isto 

é, o direito à educação é um direito social de justiça social para todas as pessoas da comunidade 

brasileira. Desse modo, falar sobre direito à educação, como já visto, não se limita a maior 

eficiência na distribuição de escolas e creches, implica ter uma escola que contribua para o 

pleno desenvolvimento dos sujeitos em comunidade e nesse sentido . 
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3.4.1.1  As dimensões da justiça curricular: conhecimento, convivência e cuidado 

 As pesquisas que se desenham no interior do GEPEJUC são inspiradas pelas dimensões 

da justiça curricular, entendida como “um processo contínuo” (PONCE, 2016, p. 9) e um 

princípio para a construção do currículo escolar. Segundo Ponce (2018, p. 793), “ justiça em 

processo de construção por meio de um dos instrumentos de busca de justiça, o currículo 

escolar, que tem potencial para construir tanto a justiça quanto a injustiça em suas ações.” Para 

Ponce (2018), ao discutir sobre currículo é preciso considerá-lo como ordenamento sistêmico 

formal e também como processo de formação humana nas suas dimensões subjetiva-social-

política-cultural. “Todo currículo implica um projeto de sociedade, de ser humano, de cultura” 

(p. 794). Os projetos de sociedade passam pelo currículo escolar, apesar da escola não ser o 

único espaço de aprendizagem. A escola deve ser o espaço que possibilita o encontro de 

diferentes gerações, o contato e a produção de diferentes conhecimentos (científicos, 

organização e participação popular, solidariedade, cooperação) e contribua para a formação de 

uma sociedade mais solidária, sustentável e participativa.  

 Pesquisas sobre currículo escolar que tenham como horizonte ideais contra-

hegêmonicas ligam-se a justiça curricular. Não se pretende delimitar definições, mas apontar 

os caminhos que inspiram esta pesquisa e que estão desenhando os projetos do GEPEJUC. As 

dimensões tratadas a seguir não são colocadas em ordem hierárquica, pois entende-se que estão 

lado a lado em sua relevância. 

 O capítulo 2, seção 2.1, trata sobre o acesso de todos os cidadãos à educação pública 

como um dos fundamentos da democracia. A manutenção dos processos democráticos e seu 

alargamento exigem que as pessoas tenham oportunidades para descobrir o que significa esse 

modo de vida e como ele pode ser vivenciado (APPLE; BEANE,1997); descobrir envolve, 

simultaneamente, obter conhecimento de algo, experienciá-lo e atribuir novos sentidos a cada 

nova experiência. Compreender a importância da democracia como um passo para viver em 

sociedade é parte integrante da nossa herança cultural que, para Cury (2002, p. 260) é “mais do 

que uma importante herança cultural”, já que os cidadãos podem ter mais possibilidades de 

participação do destino de sua comunidade e potencial para transformação.  

 As condições em que a democracia orienta o desenho de uma concepção para a justiça 

curricular incluem conhecimentos favorecedores da pluralidade de ideias e que tenham a 

preocupação com a dignidade e os direitos dos indivíduos e das minorias (APPLE; BEANE, 

1997). Trata-se de um conhecimento que estimule a capacidade individual e coletiva das 

pessoas criarem condições de resolver problemas, com vistas a uma preocupação do bem-estar 
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dos outros  e com “o bem comum” (APPLE; BEANE, 1997, p. 17). O conhecimento científico 

produzido pela humanidade deve estar a serviço da humanidade e precisa estar em estreito 

diálogo com o conhecimento produzido localmente. Para Santomé (2013), os estudantes não 

precisam abandonar suas identidades culturais para aprender, elas devem ser o ponto de partida 

para começar a construção e a remodelação de novos conhecimentos. Assegurar e aperfeiçoar 

a democracia conquistada é um processo permanentemente aberto que exige cidadãos 

informados, educados, alertas [...] (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 12). E como defende Ponce 

(2016, p. 14), o conhecimento é “elemento estratégico para a construção de uma existência 

digna”. Dignidade porque implica um conhecimento sobre o outro e a sociedade, e que também 

desnaturalize a miséria, a opressão e a marginalização. Um conhecimento que, ao inquietar o 

sujeito, impulsione o seu próximo passo, ser propositivo. Assim, ele pode ser autor de soluções 

para problemas coletivos e, quando essas estiverem fora do seu alcance, que o sujeito tenha 

conhecimento dos caminhos democráticos de participação e controle social na cobrança da 

atuação do Estado. Tal conhecimento precisa ser compreendido como herança da humanidade 

atual39 e aos seus herdeiros se confere “uma característica que lhe é peculiar: a da 

responsabilidade. O princípio-responsabilidade expressa esse fato de que qualquer ação 

humana empenha e compremete o sujeito que a realiza, além do Outro e do futuro” (CASALI, 

2018, p. 554, grifo do autor).  

 Um dos desafios desta seção também é fazer a interface das dimensões da justiça 

curricular com as estratégias do PNE (2014-2014), estabelecidas para atender os preceitos 

legais do direito à educação e esboçar um currículo do ponto de vista da teoria crítica, expressa 

tanto na organização das escolas como nas relações desenvolvidas no chão da escola. O PNE 

não é currículo, mas sim um modelo de ação que orienta os meios e as estratégias para alcançar 

o direito à educação no Brasil. Assim como foi possível fazer a interface dos documentos 

produzidos pelos educadores com as características do direito à educação, alguns princípios da 

justiça curricular podem ser identificados desde o primeiro manifesto. Mas, é no PNE (2014-

2024), como resultado do acúmulo de conhecimento de educadores organizados, que as 

dimensões da justiça curricular dialogam mais fortemente. 

 A dimensão  do conhecimento foi a primeira a ser abordada. Desse modo, o Quadro 2 a 

seguir separou as estratégias e extraiu de cada uma o conteúdo que pode ser orientado na direção 

da dimensão tratada. 

                                                
39 “Nomeamos o conjunto dos seres humanos de a humanidade como se a humanidade atual fosse (tivesse sido) a 

única. Não é, não foi. Nós, Homo sapiens sapiens, somos apenas uma humanidade que sobreviveu. Outras diversas 

humanidades nos precederam e se extinguiram [...]” (CASALI, 2018, p. 554). 
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Quadro 2 - Dimensão da justiça curricular: conhecimento 

Dimensão da Justiça Curricular: Conhecimento 

Estratégias da Meta 1 

1.8) Formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, com foco na formação 

superior; 

1.9) Articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da 

educação, com vistas a elaboração de currículos e propostas pedagógicas ligadas ao processo de ensino-

aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.11) Assegurar a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa 

etapa da educação básica; 

 

Estratégias da Meta 2 

2.1) e 2.2) Proposta e implantação de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) 

alunos (as) do ensino fundamental, que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental; 

2.6) Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo 

e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da 

educação especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas; 

2.8) Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, assegurando ainda que as 

escolas se tornem polos de criação e difusão cultural; 

 

Estratégias da Meta 3 

3.1) Renovação do ensino médio, incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 

estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira 

flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, 

linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a 

produção de material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com 

instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

3.2) e 3.3) O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a 

sociedade mediante consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, que configurarão a base nacional comum 

curricular do ensino médio; 

3.4) Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática 

desportiva, integrada ao currículo escolar; 

3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens, na faixa 

etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles 

que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; 

3.14) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas. 

 

Estratégias da Meta 4 

4.3) Formação continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas 

escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas; 

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua 

e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com 

deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, 

bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 

 

Estratégias da Meta 7 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação 

básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade 

regional, estadual e local; 
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7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas 

e implementar ações educacionais, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares 

nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, 

conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações itinerantes e de 

comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e 

comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a 

participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, 

consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a oferta bilíngue 

na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em língua materna das comunidades 

indígenas e em língua portuguesa;  

7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as escolas do 

campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às 

respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de 

cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os 

(as) alunos (as) com deficiência; 

7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da 

Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras, bibliotecários e 

bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com 

a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

7.34) instituir, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, programa nacional de 

formação de professores e professoras e de alunos e alunas para promover e consolidar política de 

preservação da memória nacional; 

 

Estratégias da Meta 9 

9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as); 

(muito genérico) 

9.12) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à 

promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades 

recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos 

conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Nota: As palavras grifadas chamam a atenção para o conhecimento valorizar/construir. As palavras sublinhadas 

indicam o público a ser contemplado.  

 

 A estratégias apresentadas no Quadro 2 mostram que o PNE (2014-2024), enquanto 

referência para a ação pública no campo educacional, não ignorou o saber popular e tão pouco 

os agentes produtores dessa cultura. O plano enxerga o saber popular como um conhecimento 

importante a ser aprendido e compartilhado, entretanto, não se trata de confirmar aquilo que os 

estudantes já sabem, mas, ao dialogar com os saberes dos educandos e movimentos sociais 

( estratégias 2.8, 3.4, 7.27),  redefinir “possibilidades que vislumbramos nas condições de 

nossas vidas diárias e em condições futuras, “ainda não concretizadas”.” (GIROUX, SIMON, 

2011, p. 121) e, assim, reconhecer e legitimar o conhecimento produzido fora das instituições 

historicamente legitimadas. Criar, por meio do conhecimento gerado pela transversalidade da 

educação especial (estratégias 1.11, 4.7), por exemplo, a inclusão das crianças e jovens com 

deficiência e efetivar o direito à educação bilíngue.  
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 O conhecimento se amplia e transcende as vozes e as letras daqueles que sempre tiveram 

o “direito” de contar a história, chega aos movimentos sociais (estratégia 2.8) e fóruns de 

participação e, por meio de ações colaborativas, pretende alcançar um conhecimento que nunca 

antes esteve presente, de forma institucional, nas escolas brasileiras. Desconstruir e recontar a 

história étnico-racial (estratégias 2.6, 7.1, 7.26) brasileira pelo olhar daquele que sente 

cotidianamente o racismo que se estruturou no país e possibilitar a construção de identidades 

através da história das lutas e resistências do movimento negro. Entender por meio do 

conhecimento científico porque sociedades se formam com concepções tão destruidoras da 

dignidade humana como o racismo, e como é possível evitá-las. A educação escolar deve ter o 

compromisso de construir um conhecimento poderoso, um conhecimento que tenha como 

horizonte a busca de uma sociedade alicerçada na justiça social.  

 Assim, quando se busca orientar um currículo, tendo como princípio a justiça curricular, 

espera-se que o conhecimento possibilite aos sujeitos construírem uma existência digna 

(PONCE, 2016). Como aquela que pode ser construída ao reconhecer a relevância do 

conhecimento e experiência dos idosos (9.12), proporcionando às vozes daquelas(es) que não 

tiveram garantido seu acesso e permanência na escola durante sua infância e adolescência, 

tragam seus saberes para contribuir na instrumentalização da prática pedagógica na relação 

ensino e aprendizagem. Os “saberes socialmente construídos na prática comunitária” (FREIRE, 

2013, p. 31) no interior da escola podem criticizar-se (FREIRE, 2013) e criticizando “muda de 

qualidade mas não de essência” (FREIRE, 2013, p. 33). A inquietação se forma nesse contexto 

de mudança qualitativa de produção do conhecimento em que os jovens e adultos diante de um 

mundo injusto que não fizeram, passam a ter condições de propor algo que fazem, encorajados 

assim a melhorarem a vida da comunidade. 

 Dessa forma, ao buscar o entrelaçamento entre o conhecimento científico e os saberes 

populares, o currículo pode criar condições para produzir um conhecimento capaz de promover 

transformações da realidade. A busca da construção do bem comum exige experiências de 

cooperação, solidariedade, trabalho coletivo, escuta. E é por isso que a outra dimensão da justiça 

curricular envolve uma convivência democrática e humanizadora (PONCE, 2016).  

 As duas outras dimensões da justiça curricular, a convivência democrática e o cuidado, 

não aparecem de forma explícita nos currículos escolares. O que está oculto, como ensina Apple 

(1997, 2011), pode ajudar a desvelar a relação entre o que se ensina na escola e o contexto mais 

amplo das instituições que a circundam, pouco se questiona as relações sociais hierarquizadas 

e até mesmo de conhecimento que se dão no interior da escola, no dia a dia da sala de aula. As 

duas dimensões, geralmente, são olhadas quando as suas ausências geram um problema, como 
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os casos de violência física entre estudantes, a depredação do espaço escolar, a dificuldade de 

estabelecer diálogo – em muitos casos por parte dos estudantes –, na resolução de conflitos, o 

adoecimento do magistério em virtude das condições de trabalho, as relações tumultuadas entre 

estudantes e professores etc.  Questões como essas fazem parte do cotidiano escolar (do chão 

da escola) e não podem ser negadas. As respostas institucionais às demandas suscitadas 

anteriormente consideram muito pouco, ou nada, dos diferentes territórios nos quais as escolas 

estão situadas. E ao imprimir práticas padronizadas para tentar “ordenar” o processo 

pedagógico,  as respostas institucionais negam toda a possibilidade de envolver os sujeitos na 

análise e resolução dos seus problemas cotidianos, já que são estabelecidas de maneira vertical. 

 A defesa de uma convivência democrática como um princípio no processo de ensino e 

aprendizagem compreende que trabalhadores da educação, estudantes e familiares aprendem 

em comunhão (FREIRE, 2013) a vivência e ampliação dos valores democráticos. Como exercer 

o direito à participação em um sistema democrático se ao longo da vida não lhe foram oferecidas 

vivências democráticas? Assim, a convivência, do latim convivi, é viver em comum e educar-

se para o bem comum, é pensar coletivamente soluções para os problemas cotidianos, 

organizados a partir de comitês, conselhos de escola e grêmios; espaços em que a comunidade 

escolar, na busca pela convivência democrática, tem na diversidade um elemento que deve ser 

buscado e valorizado, pois as diferenças enriquecem a comunidade e o leque de opiniões que 

se deve considerar (APPLE; BEANE, 1997). Dessa forma, foi possível identificar nas 

estratégias do PNE princípios da convivência, tais como descritos no Quadro 3. 

Quadro 3 - Dimensão da justiça curricular: convivência 

Dimensão da justiça curricular: Convivência 

 

Estratégias da meta 2 

2.9) Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos 

filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

 

Estratégias da meta 3 

3.8) Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos e 

das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, 

ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, 

preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez 

precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e juventude; 

 

Estratégias da meta 4 

4.8) Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de 

deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional 

especializado; 
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Estratégias da meta 7 

7.23) Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações 

destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica 

e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e 

um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade; 

 

7.28) Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências 

de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade 

de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais; 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 Ao discutir sobre direitos humanos, diversidade cultural e currículo (estratégia 4.8), 

Casali (2018) explica que o currículo terá que ser pensado como oportunidade de “experiência 

prática cultural formativa para a convivência pública intercultural da diversidade como 

exercício pleno dos direitos humanos e de cidadania” (CASALI, 2018, p. 567, grifo do autor). 

A estratégia 4.8, ao propor a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado, busca uma escola inclusiva e ao currículo cabe: 

As tarefas curriculares que se impõem, para isso, hão de ser, naturalmente, as 

de: acolher a diversidade, não excluindo, não discriminando 

preconceituosamente; processar a diversidade: instituí-la como elemento 

transversal do currículo, em seus fundamentos, conteúdos e práticas; 

desenvolver as qualidades da diversidade; e potencializar o desenvolvimento 

das diferenças das subjetividades. (CASALI, 2018, p. 567). 

 O currículo também precisa estar comprometido com vivências que envolvam a 

participação e a tomada de decisões, um dos pilares da democracia. É possível identificar, 

mesmo de forma tímida, o incentivo à participação da família no processo escolar. Nesse caso, 

estreitar a relação passaria pelo respeito à história de cada família, bem como a valorização de 

sua participação como peça-chave para tomada de decisões exitosas no interior da escola. Ao 

incentivar a participação, que a convivência seja um momento formativo para todos os 

envolvidos, para que os sujeitos envolvidos no processo se sintam parte do processo e sujeitos 

da sua própria história. O controle social (estratégia 7.28) passa a fazer parte da sua existência, 

pois compreende a importância da defesa do direito à educação. 

 Apple e Beane (1997, p. 24) ensinam que “os educadores democráticos não procuram 

apenas amenizar a dureza das desigualdades sociais na escola, mas mudar as condições que as 

geram”. As estratégias 3.8 e 7.23 apontam como um dos obstáculos à permanência de 

estudantes na escola a união de esforços para acabar com a discriminação, o que também 

envolve a formação de uma comunidade que inclua pessoas que refletem a diversidade de idade, 

de cultura, de condições socioeconômicas, de demandas físicas e intelectuais distintas. “Uma 
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experiência democrática se constrói mais por meio de seus esforços contínuos de fazer a 

diferença. O empreendimento não é nada fácil; é cheio de contradições, conflitos e 

controvérsias.” (APPLE; BEANE, 1997, p. 25). A dimensão do cuidado se entrelaça à dimensão 

da convivência, de acordo com Neri (2018, p. 93): “[...] o cuidado visa que se reconheçam as 

necessidades do educando em relação aos conteúdos, tempo, métodos nas práticas curriculares, 

também é uma forma de cuidar dos sujeitos quando há escuta, debate. O diálogo é fundamental 

para o cuidado e para a convivência democrática”. 

 Nos estudos do GEPEJUC, o cuidado também assume um papel central no currículo, já 

que compreender sua dimensão engloba focalizar aqueles diretamente envolvidos nas práticas 

curriculares, os sujeitos do currículo. Nesse sentido, apesar de não serem exclusivos merecem 

destaque estudantes e professores e, simultaneamente, os gestores escolares. Ponce (2018, p. 

794) trata o cuidado em sua dimensão ética e política: 

Para ensinar/aprender e aprender/ensinar, para reproduzir/produzir 

conhecimento/ensinagem/aprendizagem, para criar currículo, há de ter boas 

condições pessoais e boas escolas e, logicamente, vida digna. Na medida em 

que não existam essas condições, o primeiro passo é dar possibilidades no 
próprio currículo escolar de que os seus sujeitos imediatos se tornem 

conscientes de que essas condições são direitos inalienáveis de todos e de cada 

um, portanto deles próprios.  

 Um dos princípios constitucionais é a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III). No 

contexto educacional, o currículo precisa considerar que a dignidade humana é um dos alicerces 

para a aprendizagem. Dessa forma, a dimensão do cuidado tratadas por Neri (2018) e Ponce 

(2018) caminham no sentido de mostrar que essa dimensão transcende o raciocínio do cuidado 

físico; aqui afirma-se o cuidado como o “compromisso de se importar com o outro” (NERI, 

2018, p. 91). 

 Embora uma estratégia possa dialogar com mais de uma dimensão da justiça curricular, 

o exercício proposto aqui é identificar como, a partir do PNE (2014-2014), pode-se desenhar 

um currículo orientado pela justiça curricular. No Quadro 4 a seguir apresentamos os destaques 

para a dimensão do cuidado com as estratégias do PNE. 
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Quadro 4 - Dimensão da justiça curricular: cuidado 

Dimensão da justiça curricular: Cuidado 

Estratégia da meta 1 

1.12) Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio da 

articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das 
crianças de até 3 (três) anos de idade; 

 

Estratégia da meta 2 

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do ensino 

fundamental; 

 

Estratégias da meta 7 

7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento 

de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a 

espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de 

ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência; 

7.29) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de 
outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a 

criação de rede de apoio integral às famílias como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o 

atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde; 

7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da educação, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional; 

 

Estratégia meta 9 

9.7) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por meio de 
programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e 

fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde; 

 

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a 

equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o 

final do sexto ano de vigência deste PNE. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A dimensão do cuidado toma contornos reais principalmente no que tange a rede de 

proteção, pois ela busca orientar o cuidado ao estudante e sua família. Pensar em um grupo 

multidisciplinar que consiga orientar as famílias em suas demandas nas áreas da saúde e 

assistência e a própria educação (estratégia 1.12) e também estabelecer uma articulação que 

garanta às famílias a assistência necessária para seus filhos frequentem e permaneçam na escola 

(estratégia 7.29); os equipamentos sociais voltados a fruição da cultura são chamados a 

participarem desse processo. O cuidado aos estudantes, por meio da rede, também busca pensar 

ações voltadas para as demandas próprias da infância e juventude, seja na prevenção de 

doenças, gravidez não planejada, desenvolvimento de uma vida saudável ou, mais 

recentemente, casos de depressão e suicídio na adolescência, e até mesmo o cuidado com os 

estudantes adultos que possuem demandas próprias. Todos esses são exemplos de um cuidado 

que supera a lógica da caridade e  envolve o cuidado enquanto direito da pessoa humana.  
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 Para fechar essa dimensão, vale a pena um olhar atento para os profissionais da 

educação, os dois destaques relacionados aos docentes estão voltados para à saúde física, mental 

e emocional, somados à falta de valorização salarial. Segundo dados da Associação Nacional 

de Medicina do Trabalho (Anamt), em 2016 foram concedidas 128.178 mil licenças médicas a 

professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Secretaria Estadual da 

Educação de São Paulo. As principais doenças são transtornos mentais e comportamentais, além 

de enfermidades que, de acordo com a reportagem da Anamt, poderiam ser minimizadas por 

políticas públicas transversais e multidisciplinares.  

 O cuidado na sua dimensão política é visto como um direito que deve ser garantido pelo 

Estado, e que envolve tanto a rede de proteção aos estudantes e familiares, como políticas 

públicas que garantam a saúde na sua totalidade (física, mental e emocional) dos professores,  

bem como de todos as(os) trabalhadoras(es) envolvidos diretamente com a escola. Os sujeitos 

do currículo só compreendem o cuidado como um direito se os conhecimentos acessados 

possibilitarem tal compreensão. Novamente, se reforça que o cuidado, assim como as outras 

dimensões, deve ser orientado na busca do bem comum.  

 Implementar um currículo escolar orientado pela justiça curricular cria possibilidades 

de formar sujeitos que questionem as estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais 

vigentes e qual tem sido o papel da escola para a manutenção de tais estruturas. Além de afirmar 

a escola pública como espaço de igualdade, de solidariedade, de exercício de cidadania e de 

direitos humanos.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Rosa Parks costuma ser apresentada durante o Mês de História Negra apenas 

como uma “mulher cansada de meia-idade” que queria se sentar no ônibus. 

Mas seu ato de coragem naquele ônibus aconteceu depois de meses de trabalho 

de resistência e desobediência civil na Highlander Folk School. Da mesma 
forma, muitas de nossas ideias mais brilhantes e consequentes a respeito de 

escola são louros conquistados com esforços prolongados e corajosos para 

tornar nossas escolas mais democráticas [...]. Somos os beneficiários desses 
esforços e temos a obrigação de procurar realizar o sonho demandado de 

escolas públicas para uma sociedade democrática. (APPLE; BEANE, 1997, p. 

13). 

 O exemplo de Rosa Parks usado por Apple e Beane (1997) contribui para rememorar o 

longo trabalho de resistência e proposituras que educadores e movimentos sociais brasileiros 

têm travado para defender a escola pública como um espaço democrático de ensinos e 

aprendizagens. A história aqui resgatada pretendeu nos lembrar que “somos beneficiários 

desses esforços e temos a obrigação de procurar realizar o sonho demandado de escolas 

públicas” (APPLE; BEANE, 1997, p. 13) mais democráticas, escolas que sejam orientadas para 

a busca do bem comum e que sejam compreendidas como essenciais aos sistemas democráticos. 

O que se segue é uma retomada do percurso da pesquisa, perpassando os objetivos e os 

resultados alcançados; em seguida, o olhar realista, porém esperançoso aos desafios postos pelo 

cenário atual.  

 O caminho trilhado por esta pesquisa objetivou compreender as contribuições 

propositivas do direito à educação na história da educação brasileira e nos movimentos de 

educadores organizados, desde 1932, associando-as à justiça curricular como o resultado de 

uma experiência acumulada ao longo desse processo. Para tanto, utilizou-se os documentos 

oficiais (Constituição e LDBEN), a partir de 1824, que estabelecem as proposições sobre o 

conteúdo do direito à educação e as contribuições da literatura acerca dessa temática, buscou-

se durante essa retomada evidenciar o papel que a Educação ocupou nas diferentes fases 

econômicas e políticas do país. Este percurso proporcionou um conhecimento que contribuiu 

de forma significativa para a etapa seguinte, sobretudo na identificação dos documentos 

elaborados por educadores organizados e dos elementos que caracterizam o direito à educação 

(disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade). O ponto de chegada foi 

mostrar ao/a leitor/a que assim como o PNE (2014-2024) é o resultado de esforços prolongados 

e corajosos,  a justiça curricular, enquanto um princípio orientador do currículo, também é 

resultado de uma experiência acumulada que olha e enxerga no chão da escola as respostas para 
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a permanência com sucesso das(os) estudantes ao longo da sua vida escolar. A intersecção entre 

o PNE (2014-2024) e as dimensões da justiça curricular permitiu demonstrar que o currículo 

não está descolado do direito à educação como as propostas neoliberais de educação tentam 

demonstrar. 

 Desta forma, não há como discutir educação como direito, sem discutir qual é tipo de 

educação defendida; a defesa é pelo direito à educação orientado pelos documentos 

internacionais e nacionais. Em um projeto de educação nacional que passa pelo currículo 

escolar é necessário discutir o acesso, a permanência e a organização das escolas, mas é 

fundamental que seja problematizado o que se aprende e como se aprende. A abordagem do 

currículo feita por esta pesquisa permite compreender as disputas que o cercam, seja no controle 

do conhecimento defendido como “legítimo”, seja na forma como se avalia os conhecimentos 

e quais conhecimentos que se quer avaliar, e até mesmo na interferência na autonomia das 

escolas, dos gestores e dos professores. Ao evidenciar tais disputas, enfatizou-se os elementos 

políticos, econômicos, culturais e de poder em diferentes escalas e como dificultam uma 

educação voltada para a busca por justiça social.  

 Em oposição às formas hegemônicas de se pensar a educação e o currículo escolar, esta 

pesquisa buscou na teoria crítica do currículo e na concepção de justiça social a interface entre 

justiça e educação. E nos quatro documentos revisitados foi possível identificar, de forma mais 

ou menos abrangente, as características do direito à educação. No entanto, apesar do PNE 

(2014-2024) ter natureza distinta dos documentos utilizados no trabalho, o espaço ocupado 

pelos movimentos sociais e sociedade civil (com a ampliação do debate e o fortalecimento da 

participação) o diferenciou de todos os demais; o seu produto, que contou com as reivindicações 

históricas dos educadores, tornou-se lei, tendo sido aprovado sem nenhum veto pela ex-

presidente Dilma Roussef. As metas e estratégias escritas a muitas mãos se alicerçam na busca 

por justiça social. A intersecção com a justiça curricular está em identificar seu alicerce na 

mesma base que o PNE (2014-2024): a justiça social; e as suas dimensões (conhecimento, 

convivência e cuidado) encontraram nas estratégias previstas em cada meta os elementos 

orientadores para a construção de um currículo escolar.  

  Ainda que a educação pública brasileira tenha conseguido avanços institucionais 

significativos, a escola continua sendo reprodutora das desigualdades existentes na sociedade. 

É possível identificar na história da educação brasileira que a organização de educadores e suas 

contribuições em defesa da educação pública foi marcada, por um lado, de avanços, ao 

identificar elementos das contribuições dos educadores nos documentos oficiais que se 

seguiram, mas, por outro lado, os momentos progressistas foram seguidos por momentos de 
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rupturas nos anos subsequentes. A história do Brasil tem mostrado a dificuldade que o país tem 

de se manter no caminho progressista. Após o lançamento do Manifesto dos Pioneiros em 1932, 

a ruptura aconteceu com um golpe e a implantação do chamado Estado Novo. O Manifesto 

Mais uma vez Convocados (1959) foi seguido pela ditadura militar a partir de 1964. Em 2019, 

o PNE (2014) completa cinco anos de vigência, e de acordo com o balanço feito do Plano, em 

2018, pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação das 20 metas elaboradas, apenas 4 

tiveram avanços parciais. Apesar dos cortes na educação acontecerem desde 2015, impactando 

o cumprimento das metas, foi 2016, com a derrubada da presidenta Dilma Roussef, que o plano 

sofreu o maior impacto e a garantia do direito à educação foi colocada em xeque. O novo 

presidente que ascendeu de forma ilegítima, Michel Temer, em dezembro de 2016, consegue 

aprovar a Emenda Constitucional 95 (EC 95) que limita os gastos públicos pelos próximos 20 

anos e estabelece ainda a desvinculação orçamentária para as áreas da Educação e Saúde. As 

despesas nessas áreas são de caráter obrigatório e continuado, por serem cláusulas pétreas 

decorrentes do disposto no artigo 60, parágrafo 4º, IV, da Constituição de 1988. “As cláusulas 

pétreas da Constituição atuam como cofre de segurança contra medidas de retrocesso na 

garantia de direitos fundamentais” (SANTOS; FUNCIA, 2019, n.p.). Elas são a garantia para o 

alcance da justiça social, alicerce da Constituição Brasileira. 

De acordo com o informativo técnico nº 6/2019 da Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, no período 2014-2018, as despesas do 

Ministério da Educação apresentam queda acumulada de 11,7%. A partir da EC 95 as despesas 

primárias totais do Ministério da Educação passaram de R$ 112,4 bilhões, em 2016, para 

R$ 103,5 bilhões, em 2018, isto é, cerca de 8% de perda de investimento em dois anos. As 

despesas com a educação básica saíram da casa dos R$ 32,4 bilhões, em 2016, para R$ 29,3 

bilhões, em 2018. As despesas com educação sofreram redução acumulada no período de 2014-

2018 de: ensino superior (15,0%), educação básica (19,3%), ensino profissional (27,6%), 

desenvolvimento científico e difusão (5,5%), entre outros. Sem verbas não há ampliação de 

vagas, não há viabilização para o monitoramento do plano via conferências, não há melhorias 

na infraestrutura, não há possibilidades de cuidar da saúde e bem-estar das famílias e educandos, 

não se investe no plano de carreira e na saúde do magistério, isto é, sem recursos financeiros 

não há garantias para a efetivação do direito à educação com a qualidade defendida pela justiça 

curricular. 

Em 2019, ano em que esta pesquisa está sendo concluída, um novo governo assumiu a 

presidência do Brasil. Jair Bolsonaro, o novo presidente, tem marcado sua gestão pela ausência 

de projetos capazes de buscar a justiça social, uma vez que o governo vai na contramão de 
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propostas emancipatórias.  Uma das ações do presidente foi publicar o decreto n° 9.759/2019 

que extingue todos os colegiados da administração pública federal; com o decreto, se extingue 

mecanismos e instâncias democráticas de diálogo entre a administração pública federal e a 

sociedade civil (ARAÚJO, 2019, n.p.), o que reflete o desprezo do governo com a participação 

popular na manutenção da democracia. Alguns exemplos de colegiados extintos (ARAÚJO, 

2019, n.p.)  são o Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (Conaeti), o Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), o Conselho Nacional de Combate 

à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT (CNCD/LGBT) e a Comissão Nacional de 

Política Indigenista (CNPI), que estão no cerne das lutas e reinvindicações da sociedade 

brasileira por uma vida digna e livre de preconceitos. A educação pública também tem sido alvo 

de descaso do novo governo, para além da ausência de projetos comprometidos com a sociedade 

brasileira, há também cortes nos investimentos na educação, área que desafia o executivo desde 

que é assumida enquanto estratégica para o desenvolvimento da nação – Constituição de 1934. 

A pasta da educação sofreu um corte de cerca de R$ 5,7 bilhões para despesas 

discricionárias (água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas), o 

investimento de R$ 23,3 bilhões passou para R$ 17,5 bilhões40, afetando todo o ensino superior, 

a pesquisa e a educação básica, o chamado “contingenciamento”, resposta dada pelo governo à 

crise econômica a qual o país passa que não resolve os desafios postos à área da educação; ao 

contrário, as questões que envolvem a educação pública do país sem o devido financiamento e 

respeito, tornam-se ainda mais complexas.  

No dia 15 de maio de 2019, a resposta foi dada pela sociedade brasileira, com maciça 

participação nas ruas, em um ato que mobilizou milhares de pessoas em todos os estados do 

país, nas capitais e em várias cidades, contra os cortes e o descaso do governo com a educação 

pública brasileira. 

O que se buscou aqui foi reafirmar as possibilidades de defender a educação pública e 

perseguir currículos que contribuam para o desenvolvimento de conhecimentos fortalecedores 

dos princípios da justiça social, da dignidade humana e da autonomia dos sujeitos  e 

desenvolvam uma convivência comprometida com o outro e a diferença. Esta pesquisadora, 

também professora da rede pública e ativista, não se ilude, as disputas que estão em jogo em 

relação à educação, referem-se à sua mercantilização; por isso não desistir da luta, reaprender 

na caminhada, como outras e outros já o fizeram e tantos outros continuam fazendo.  

                                                
40 Dados extraídos da reportagem de Pedro Prata do jornal O Estado de S. Paulo: Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,propostas-para-a-educacao-o-que-ja-foi-feito-pelo-governo>-

bolsonaro,70002857514>. Acesso em: 7 jun. 2019. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,propostas-para-a-educacao-o-que-ja-foi-feito-pelo-governo%3e-bolsonaro,70002857514
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,propostas-para-a-educacao-o-que-ja-foi-feito-pelo-governo%3e-bolsonaro,70002857514
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