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RESUMO 

 

A tese investiga a afirmação da autonomia pedagógica das escolas públicas na história das 

ideias e políticas públicas da educação brasileira, entre 1932 e 2014. Inicialmente, conceitua-se 

autonomia pedagógica como um princípio orientador da educação nacional, que reconhece a 

capacidade de cada escola de exercer a autoria de seu projeto político-pedagógico, sem afastar 

o papel preponderante do Estado em prover e organizar a educação pública. Em seguida, 

investiga-se como essa ideia se constituiu na história da educação brasileira. Trata-se de 

pesquisa qualitativa, com utilização dos métodos de revisão bibliográfica e análise documental, 

com destaque para o exame de legislação educacional. A seleção da bibliografia e da legislação 

partiu de referencial teórico específico, com destaque para Saviani e Cury, que constituem a 

base da bibliografia consultada e de outras referências específicas aos momentos históricos e 

documentos examinados. A construção de uma linha do tempo, com a indicação e justificação 

de marcos políticos e jurídicos para o tema da autonomia é o principal resultado da pesquisa. 

Quanto aos achados que partiram dessa construção, eles demonstram que o princípio da 

autonomia pedagógica das escolas é conformado por uma combinação de fatores políticos, 

jurídicos e pedagógicos preponderantes em cada momento histórico. O Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, em 1932, é o marco inicial por trazer uma agenda propositiva de um sistema 

de educação coordenado nacionalmente e garantidor da diversidade na unidade. Contudo, a 

instabilidade político-jurídica e a descontinuidade da democracia, com instauração de regimes 

autoritários, impactaram na mentalidade pedagógica e na organização do ensino público e, por 

consequência, nas possibilidades e limites para autonomia escolar. Já os momentos de 

redemocratização trouxeram propostas para a educação nacional mais pautadas na autonomia 

das instituições, com destaque para a Constituição Federal de 1988, quando a autonomia da 

escola foi positivada como princípio constitucional ordenador da educação brasileira. O marco 

final da tese é o Plano Nacional de Educação de 2014 (Lei n.° 13.005/2014), quando a afirmação 

jurídica da autonomia encontra a concepção pedagógica da educação integral, que tem a 

autonomia das escolas como essência de um projeto nacional de educação. A agenda da 

educação integral, incorporada às políticas públicas, retomou, de forma geral, as propostas que 

estavam presentes no Manifesto de 1932, fechando o arco histórico da tese. A pesquisa realizada 

procurou colocar luz na relação entre autonomia pedagógica e direito à educação, não apenas 

enumerando previsões legais, mas buscando esclarecer o sentido e contexto histórico das 

normas voltadas à educação no Brasil, refletindo sobre como elas conformam a possibilidade 

de autonomia das instituições escolares, tema que permanece desafiador para a elaboração e 

implementação de políticas públicas da escola brasileira. 

 

Palavras-chave: Autonomia pedagógica da escola pública; Legislação educacional; Políticas 

públicas; História das ideias pedagógicas. 
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ABSTRACT 

 

The thesis investigates the assertion of pedagogical autonomy of public schools in the history 

of ideas and public policies in Brazilian education, between 1932 and 2014. Initially, 

pedagogical autonomy is conceptualized as a guiding principle of national education, which 

recognizes the capacity of each school to author its political-pedagogical project, without 

removing the preponderant role of the State in providing and organizing public education. Then, 

it investigates how this idea was constituted in the history of Brazilian education. It is a 

qualitative research, using literature review methods and document analysis, with emphasis on 

the examination of educational legislation. The selection of bibliography and legislation was 

based on a specific theoretical framework, with emphasis on Saviani and Cury, and other 

specific references according to the historical moments and documents examined. The 

construction of a timeline in which it indicates and justifies the political and legal frameworks 

constituting the idea of pedagogical autonomy is the main result of the research. Secondary 

findings come from this construction and demonstrate that the principle of pedagogical 

autonomy is shaped by a combination of political, legal and pedagogical factors that prevail in 

each historical moment. The 1932 “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (“1932 

Manifest”) is the starting point of the argument, because it proposes an agenda for a nationally 

coordinated educational system that guarantees diversity in unity. However, the political and 

legal instability and the discontinuity of democracy, with the establishment of authoritarian 

regimes, impacted the pedagogical mentality of the time, as well as the organization of public 

education and, consequently, the possibilities and limits for schools’ autonomy. Moments of 

redemocratization, on the other hand, brought to light proposals for a autonomy-based national 

educational system. The thesis highlights the 1988 Federal Constitution, when pedagogical 

autonomy was established as a constitutional principle that ordered Brazilian education. The 

final milestone of the thesis is the 2014 National Education Plan (Law n. 13.005/2014), when 

the legal affirmation of autonomy meets the pedagogical concept of integral education, which 

elevates the autonomy of schools to the essence of a national educational project. The agenda 

of integral education incorporated into public policies took up, in general, the proposals present 

in the 1932 Manifest, closing the historical arc of the thesis. The research focused on the 

relationship between pedagogical autonomy and the right to education, not only listing legal 

provisions, but seeking to clarify the meaning and historical context of the norms embedded in 

the Brazilians national educational projects, reflecting upon how they shape the possibility of 

schools’ institutional autonomy, a topic that remains challenging for the elaboration and 

implementation of public policies for Brazilian schools. 

 

Keywords: Pedagogical autonomy of the public school; educational legislation; public policy; 

history of pedagogical ideas. 
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INTRODUÇÃO 
 

A ideia que sustenta esta tese tem origem na pesquisa desenvolvida em minha 

dissertação de mestrado, intitulada “Autonomia Pedagógica da Escola: base legal e conceitual 

e os desafios de uma experiência na rede municipal de São Paulo” (VILELLA, 2017). Nela, o 

objeto de pesquisa foi a concepção de autonomia pedagógica no Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) de uma escola concreta, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) 

Desembargador Amorim Lima, e na experiência de sua diretora, Ana Elisa Siqueira. Para 

investigar os fundamentos legais e pedagógicos daquele projeto, estudei o conceito de 

autonomia pedagógica: (i) na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) vigente (Lei n.º 9.394/1996) e (ii) no pensamento educacional de 

Paulo Freire. A partir da legislação educacional em vigor e da concepção freireana de 

autonomia escolar, analisei as potencialidades e limites para o exercício do direito-dever de 

uma escola de ser autora de seu próprio currículo. 

O estudo de caso, ao final do trabalho, me trouxe uma nova questão: se a autonomia 

pedagógica da escola pública está expressamente positivada na Constituição Federal de 1988 e 

na LDBEN de 1996, por que a escola estudada se apresentou como uma exceção do sistema 

público de ensino? Por que é tão difícil a concretização do princípio da autonomia escolar na 

educação brasileira? O que falta para que mais escolas públicas sejam autoras de seus próprios 

projetos?  

Decidi buscar essas respostas na história das ideias pedagógicas e da legislação 

educacional brasileiras, destacando marcos políticos e jurídicos que evidenciassem as disputas 

em torno do tema da autonomia das instituições educacionais, em especial da escola pública.  

Ainda que consagrada como um direito em nossa legislação, autonomia é algo que só 

existe em ato. Uma escola só é autônoma se, e enquanto, age com autonomia. A positivação 

dessa ideia como um princípio da educação nacional, contudo, dá força para a prática, e não 

pode ser ignorada. Leis, planos, diretrizes de estado e de governo podem, ou não, orientar as 

instituições educacionais para a autonomia pedagógica e para a efetivação desse direito em cada 

escola. 

A presente tese propõe uma leitura da história das políticas públicas educacionais no 

Brasil e das principais concepções pedagógicas que as fundamentaram, a partir desses 

questionamentos. 
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O marco inicial da pesquisa é o "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova", um 

documento escrito por 26 educadores em 1932, e o ponto de chegada é o Plano Nacional de 

Educação de 2014-2024 (Lei n.º 13.005/2014). Nesse intervalo, procuro compreender o lugar 

ocupado pela ideia de autonomia das instituições escolares na construção (i) do pensamento 

educacional e (ii) da legislação que deu base às políticas públicas nacionais para a escola 

pública brasileira. 

O tema está no centro do diálogo entre as duas áreas de minha formação acadêmica, 

Direito e Educação. Como pesquisadora do direito à educação e da construção histórica das 

políticas públicas educacionais, pude ver que os temas do Poder e da Autonomia, expressos nas 

discussões sobre repartição de competências, descentralização de recursos, gestão de pessoas, 

normatização do currículo, liberdade de cátedra, direitos de aprendizagem, dentre tantos outros, 

são presença constante nos debates clássicos e contemporâneos sobre a educação pública. O 

Direito tem muito a contribuir para todos eles. 

A escolha de uma lente histórica de análise, por sua vez, é fruto de pesquisa anterior, 

realizada em paralelo ao mestrado e que deu origem à obra “Educação de Alma Brasileira” 

(LOVATO; GOUVÊA, 2017). Ao lado de outros seis pesquisadores, a construção do livro me 

levou a um mergulho na história da educação brasileira, contada pelos documentos oficiais, 

mas sobretudo pelas experiências e pensamento de educadoras e educadores que, ao longo dessa 

dura história de lutas por direitos, dedicaram a vida a uma educação libertadora e 

transformadora e que tivesse raízes profundas nas culturas e diversidades brasileiras. O 

resultado trouxe para as páginas do livro nomes como Nise da Silveira, Rubem Alves, Paulo 

Freire, Anália Franco, Anísio Teixeira, Macaé Evaristo e Nísia Floresta, dentre tantos outros 

nomes e histórias. A travessia criativa que foi a produção do “Educação de Alma Brasileira” 

fincou meus pés de vez na pesquisa em educação e na escolha da história da educação como 

campo de estudo e produção acadêmica.  

A tese, que agora apresento, é um recorte dessa história. Um recorte certamente mais 

árido e menos diverso do que o projeto da Emef Amorim Lima ou as experiências das 

educadoras de alma brasileira. Na construção deste novo trabalho, escolhi olhar para as 

instituições oficiais e as leis, para o processo de formação das políticas públicas da escola 

brasileira. Afinal, a educação que temos hoje, com suas conquistas e suas faltas, é fruto desse 

equilíbrio, ou desequilíbrio, entre o Brasil oficial e a realidade das nossas escolas, entre quem 

faz as leis e quem educa as crianças.  

Espero, com a pesquisa, oferecer uma contribuição para intensificar o diálogo entre 

Direito e Educação e, principalmente, para a afirmação da autonomia pedagógica da escola 
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pública nacional como um princípio motriz da qualidade, da diversidade e da equidade 

educacionais. 

No primeiro capítulo serão esclarecidos os pressupostos da pesquisa, com definição dos 

conceitos de autonomia e de políticas públicas, e a justificativa para a abordagem histórica 

desses conceitos. 

Em sequência, o capítulo metodológico apresenta o recorte temporal e material da tese 

e os procedimentos utilizados para seleção bibliográfica e documental. 

O capítulo três introduz a linha do tempo, situando o marco inicial da pesquisa a partir 

dos antecedentes históricos de seu aparecimento. 

A linha do tempo começa efetivamente no capítulo quatro, composto de oito 

subcapítulos, que representam a evolução do tema da autonomia pedagógica das escolas na 

história da legislação e das ideias pedagógicas. O tópico 4.5 traz uma conclusão parcial, 

dividindo o arco histórico do tema em antes e depois da Constituição Federal de 1988.  

Por fim, as considerações finais sintetizam os principais achados e os desafios para 

futuras agendas de pesquisa sobre o tema desta tese.  
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CAPÍTULO I 

1 A TARDIA SUSTENTAÇÃO DA AUTONOMIA PEDAGÓGICA NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

 

1.1 Qual autonomia? 

 

Todo projeto educativo é, em sua essência, um projeto de autonomia. A busca da 

autonomia do educando é um objetivo inerente à educação. Ao mesmo tempo, a autonomia dos 

sujeitos escolares e da escola é o meio para atingir esse fim. Essa concepção de autonomia, 

como meio e como fim do processo educativo, é um pressuposto desta pesquisa.  

Também é pressuposto a positividade dessa ideia, ou seja, a concepção de que tanto 

melhor será o processo educativo quanto mais pautado e orientado para autonomia ele for. Não 

se educa para a autonomia sem que os educadores sejam eles próprios autônomos. E a 

autonomia dos atores pressupõe, por sua vez, a autonomia da instituição em que se inserem.  

A autonomia é o tema central do pensamento iluminista do século XVIII que vai 

desbordar na formação do Estado moderno e republicano e na ideia de escola que nasce com 

eles. 

Em Kant (2013, p. 63), cujo pensamento filosófico é um dos marcos fundantes da 

Modernidade, há um corte existente entre a menoridade e a maioridade do homem, definidos 

pelo que o autor chama de esclarecimento: “A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 

entendimento sem a direção de outro indivíduo”.  

Ainda segundo Kant (2013), há sempre um risco em deixar a menoridade para o tutor e 

para os tutoreados, mas o papel das boas autoridades, sejam elas políticas, morais ou religiosas, 

é garantir a autonomia e a liberdade dos sujeitos, ainda que isso implique menos poder. O 

pensamento livre é motor do desenvolvimento e a posição esperada de um governante 

esclarecido é a de não frear ou perseguir a liberdade no uso público da razão pelos governados. 

A perseguição ao livre entendimento é um rebaixamento do poder (KANT, 2013). 

O uso do entendimento, e da educação, para que se atinja a maioridade, requer 

autonomia, tanto por parte de quem ensina, como de quem aprende: “o fato de os tutores do 

povo (nas coisas espirituais) deverem ser eles próprios menores constitui um absurdo que dá 
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em resultado a perpetuação dos absurdos” (KANT, 2013, p. 67). O esvaziamento da autonomia 

do professor e da escola é o esvaziamento da autonomia do aluno. 

Também é importante delimitar de qual escola falamos. A educação escolarizada é uma 

invenção da cultura, especialmente da cultura europeia moderna, não um dado natural. Essa 

ideia, aparentemente óbvia, é importante de ser marcada para posicionar a escola e o currículo 

como construções culturais dirigidas a um fim. A escola como conhecida hoje (seriada, 

organizada, avaliada) se constrói a partir da Idade Moderna, quando se superou a ideia de uma 

educação unicamente individualizada e, com ela, a de que apenas a família cuidaria da educação 

de seus filhos (HAMILTON, 1992). No momento em que a educação se volta a grupos de 

pessoas, e não a indivíduos isolados, é que nasce o currículo, não ainda como ciência, mas como 

prática educacional. Um só conjunto de conteúdos pensados para um grande grupo de alunos 

em uma sala de aula foi uma revolução na história da educação, inseparável da invenção do 

Estado-nação. 

A novidade tinha por objetivo a formação de cidadãos sob controle e diretriz do Estado 

em formação. O Estado moderno atribui à escola o papel de ensinar a todos igualmente, 

formando sujeitos identificados por uma cultura própria em um território determinado 

(HAMILTON, 1992). Trata-se de ideia pautada em padronização e controle. 

Mas é nessa mesma proposta que está o embrião da educação como um direito público 

e sua ligação com a ideia de cidadania. Para atender à unidade nacional, a escola ganha funções 

como a de transmitir a cultura entre gerações, estabelecer os alicerces éticos e morais para 

organizar o estado, unificar a língua e criar raízes culturais identificadas com o território. O 

currículo nasce, contraditoriamente, para padronizar e controlar, mas também para germinar 

uma política de educação para todos, voltada à cidadania e provida pelo Estado (CHIZZOTTI, 

PONCE, 2012). 

Conforme esse modelo de escola se consolida, outras contradições foram se impondo. 

O currículo é um percurso de construção de sentidos políticos, culturais, existenciais, 

simbólicos, religiosos, identificados com a cultura e sociedade e tecidos nas relações entre os 

sujeitos. Não existe um currículo do eu sozinho, mas a subjetividade é uma referência 

fundamental do currículo. O campo do currículo é tensionado pelas condições de sociabilidade, 

de formação de sentidos coletivos, e pelo lugar da produção de si mesmo, de construção da 

própria identidade. 

Na herança do Iluminismo, acredita-se que a educação escolar deve se ocupar da 

transmissão de valores universais e que haveria um conteúdo único e essencial a todos os 

homens, derivado de uma concepção também ideal de bem viver. Essa visão, ao longo da 
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história, foi sendo contestada, ou ao menos combinada com a valorização daquilo que é local e 

subjetivo na composição do essencial a cada indivíduo ou grupo. A tensão entre universalismo 

e culturalidade é parte da escola e as disputas no campo da autonomia curricular são, também, 

disputas entre a permanência de modelos ideais, essencialistas, e o surgimento inevitável do 

novo a partir do que é local, singular e particular. O papel das políticas públicas seria acomodar 

esses elementos. 

Para Casali (2001), mais do que uma acomodação, há verdadeira indissociabilidade 

entre o singular, o particular e o universal quando falamos em práticas pedagógicas. Toda a 

história da educação, em especial da educação escolar, pode ser lida como a história dessa 

oscilação entre referências universais (como são os direitos humanos), particulares 

(pertencentes a experiências locais e culturais) e singulares (construídos na ação de educadoras 

e educadores concretos).  

As ideias pedagógicas se deslocam entre os modelos abstratos da individualidade e da 

universalidade e a concretude da cultura, com suas dimensões de classe, etnia, gênero, religião 

etc. Políticas públicas democráticas de educação não podem ignorar as determinações 

universais decorrentes da construção histórica dos direitos e das instituições, tampouco devem 

impedir que a escola seja um lugar de pensamento crítico a esses mesmos padrões e de 

construção do novo e do diverso. A educação é uma possibilidade e um impulso à 

transformação, partindo da irredutível singularidade do indivíduo, em tensão dialética com as 

potencialidades coletivas de seu grupo (particularidades) e de toda a humanidade 

(universalidade) (CASALI, 2001).  

As disputas entre controle e autonomia, padronização e diversidade, dever e direito se 

constituem como parte das políticas educacionais e a história da educação será a história dessas 

tensões, que se tornam, a todo tempo, mais complexas, uma vez que “os currículos tornaram-

se espelhos da complexidade social dos estados modernos” (CHIZZOTTI, 2012, p. 431). 

No Brasil, o ideal de uma escola (i) pública e universal e (ii) autônoma e diversa, está 

posto na Constituição Federal de 1988, de modo que, ao menos no plano do Direito, essas 

tensões foram acomodadas para garantir a função da educação como elemento de unidade 

nacional e, ao mesmo tempo, de gestão democrática, pluralidade de concepções de ensino e 

pleno desenvolvimento individual.  

A Constituição de 1988 consagrou, pela primeira vez, a autonomia pedagógica da escola 

como um princípio expresso da educação nacional. Com a LDBEN de 1996, esse princípio se 

concretizou no dever-direito de cada escola em elaborar e gerir seu PPP, o instrumento concreto 

de autonomia. Mas as ideias pedagógicas e disputas políticas em torno da autonomia escolar 
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não começaram com a Constituinte de 1987-1988. Tampouco a positivação legal pôs fim a elas. 

Programas de governo se intercalam entre maior ou menor centralização das decisões na 

educação e maior ou menor autonomia das instituições escolares. 

É parte do jogo democrático que a organização e o planejamento da administração 

pública e das políticas públicas que ela provê, como a educação, se encontrem nesse constante 

equilíbrio e desequilíbrio entre controle e autonomia.  

No caso do Brasil, contudo, a história nos mostra que há mais do que uma tensão 

esperada entre centralização e descentralização. O que se coloca constantemente em jogo é a 

própria democracia. A instabilidade democrática no Brasil, território de sucessivos golpes, se 

reflete em instabilidade das políticas públicas educacionais e na dificuldade de consolidação da 

autonomia das instituições. A educação pública, em especial, é muito suscetível à 

descontinuidade política e democrática. 

Para se falar em autonomia das escolas ou de qualquer instituição educacional no Brasil, 

é preciso levar em conta a tendência histórica de centralização autoritária do Poder. Mesmo 

após a última redemocratização e a promulgação de uma Constituição pródiga em garantias 

democráticas, a cultura jurídico-política ainda teve, e tem, dificuldade em superar essa 

característica. 

A Constituição de 1988 foi uma importante conquista para a superação dos ciclos de 

descontinuidade democrática que vinham desde 1930, e é compreensível que seu texto tenha 

sido generoso quanto à autonomia da escola. Mas decorridos 30 anos de sua promulgação, esses 

princípios ainda não se concretizaram, em parte porque a mentalidade burocratizada e 

centralizadora na administração da educação ainda é muito presente. 

Olhar para essa história e compreender seu papel nas possibilidades e desafios quanto à 

implementação da autonomia escolar é o objetivo desta tese. O foco será a autonomia 

pedagógica da escola pública. E as políticas públicas analisadas serão as de caráter nacional. 

Como no direito positivado essa dimensão específica de autonomia escolar começa 

apenas com Constituição Federal de 1988, o exame das ideias e políticas que confrontaram o 

tema da autonomia, em alguns casos, passou por uma ampliação deste olhar, considerando 

também questões ligadas à autonomia universitária, autonomia das escolas privadas, autonomia 

federativa (dos estados e municípios e seus sistemas de educação) e autonomia da função 

educacional, enquanto função do estado. Mas há uma espinha dorsal da tese que é a construção 

jurídico-política da autonomia pedagógica da escola pública nas políticas nacionais de 

educação. É para ela que a análise de todos os documentos e textos vai olhar.  
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Por fim, um último pressuposto há de ser esclarecido. O conceito de autonomia com o 

qual a tese trabalha está intrinsecamente ligado à construção de política pública, ou seja, à 

presença direta do Estado na educação. A autonomia pedagógica das escolas públicas depende 

de um Estado que responda pela formulação de um projeto nacional de educação, no qual a 

autonomia das escolas seja garantida formal e materialmente, ou seja, como liberdade de ensino 

e como provisão de recursos para que ela possa se realizar. O conceito de autonomia pedagógica 

adotado não é o de escolas autogeridas, independentes do estado, mas sim de autonomia como 

parte de um sistema nacional de educação pública.  

Um dos elementos essenciais para se falar em sistema de educação é a existência de 

órgãos centrais dos quais emanem diretrizes e normas pedagógicas (SAVIANI, 2013). Isso 

significa que, ao contrário do que o senso comum pode indicar, a existência de um projeto 

nacional unificador e a presença normatizadora do estado na educação não são noções 

contrárias à autonomia escolar, mas garantidoras de um efetivo sistema no qual se possa falar 

em autonomia. 

 

1.2 As Políticas Públicas Educacionais e o Direito 

 

O exame das políticas públicas educacionais, em paralelo ao exame da história das ideias 

pedagógicas, se dará pela sistematização e interpretação de normas jurídicas. O Direito é um 

dos elementos para se pensar a elaboração e implementação de políticas públicas. Não é o único, 

mas é o seu DNA. 

Sundfeld e Rosilho (2014) explicam essa definição. Os autores começam lembrando que 

as políticas públicas são construídas por meio de normas e atos jurídicos, ou seja, sua estrutura 

depende do Direito. São as normas que concretizam, no plano formal, os objetivos do Estado, 

e que vinculam a administração pública, em todas as suas esferas, para sua implementação.  

Normas não existem no vácuo, mas fazem parte de um sistema, com hierarquias e 

funcionamento próprio. Interpretar uma norma é mais do que compreender o seu conteúdo 

literal, é também compreender o contexto em que ela se insere e as outras normas com as quais 

interage. 

Também é o Direito que define a forma ou os processos por meio dos quais as políticas 

públicas operam e quem responde por essa implementação, criando órgãos e estruturas de 

estado ou atribuindo funções novas a instituições já existentes.  

O conhecimento jurídico faz parte da compreensão e discussão de uma política pública. 

E não seria diferente com as políticas educacionais.  
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Quando ingressei na pós-graduação na Faculdade de Educação, após alguns anos 

formada e trabalhando com Direito, era muito comum que colegas me fizessem perguntas 

bastante objetivas sobre a aplicação do Direito no campo educacional: a escola pode adotar 

determinada conduta? A Secretaria de Educação pode exigir determinado documento? Os pais 

podem educar as crianças em casa? Qual será a decisão do Tribunal nesse ou naquele caso? 

Raramente eu era capaz de responder a essas perguntas. Visto de fora, há uma expectativa 

disseminada de que o Direito seja um sistema coerente, organizado e objetivo, com respostas 

claras para os conflitos ou com determinações precisas para os gestores públicos. Mas não é 

disso que se trata. O Direito é um conjunto numeroso, fragmentado, desorganizado e incoerente 

de normas (SUNDFELD, ROSILHO, 2014). 

As políticas públicas são formadas por uma enorme quantidade de leis e atos jurídicos. 

Eles são das mais variadas espécies: Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, 

decretos, resoluções, portarias, regimentos. Tudo isso em diferentes esferas de governo – 

federal, estadual e municipal –, organizadas sob diferentes formatos – códigos ou normas 

esparsas – e identificadas com diferentes fins – planos, reformas, regulamentações. Estudar e, 

até antes disso, identificar determinada política pública é lidar com documentos jurídicos 

fragmentados e numerosos. Quando se trata de compreender uma política pública “o Direito 

não apenas está sempre presente. Mais do que isso: ele toma muita energia, ocupa muito espaço, 

exige uma sofisticada engenharia de produção para processá-lo” (SUNDFELD, ROSILHO, 

2014, p. 6). 

A fragmentação também se expressa no processo de criação dessas normas. A legislação 

educacional que identifica uma determinada política pública não é construída de uma única vez. 

Sua criação é gradual e pela sobreposição de normas, de diferentes tempos e hierarquias. Elas 

atendem a variados interesses, às vezes pontuais, outros estruturais: “testam-se soluções 

diferentes para os mesmos problemas e desenvolvem-se novas medidas para novos desafios” 

(SUNDFELD, ROSILHO, 2014, p. 8). 

Para se analisar a fundo certas políticas, não basta olhar para o conteúdo da última lei 

promulgada naquele tema, muitas vezes é preciso recorrer a outras normas, sobre diferentes 

temas, ou mesmo examinar normas já revogadas, trazendo para o campo de estudo a história 

legislativa daquela política ou instituição. 

Essa história legislativa, por sua vez, também não é linear. Normas podem ser revogadas 

expressamente ou podem ser substituídas por outras que tratem do mesmo tema, sem revogação 

expressa. Também podem ser revogadas apenas em parte e não como um todo. O sistema 

jurídico não é coeso e coerente, ele reúne normas que, não deveriam, mas muitas vezes 
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apresentam-se de forma antagônica entre si. A antinomia é um erro e não uma característica 

natural do ordenamento, mas evitá-la não é só uma tarefa dos legisladores ao criarem as normas, 

mas parte da atuação cotidiana de quem interpreta e, com isso, cria e recria o Direito.  

Normas editadas para fins muito distintos e em diferentes contextos político-

constitucionais, ao se perpetrarem, podem mudar de sentido. O regime militar, por exemplo, 

não revogou completamente a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, mas seu sentido e aplicação 

mudou de contexto e seu conteúdo foi limitado pela Constituição outorgada em 1967 e pelas 

demais normas do regime autoritário. A Constituição Federal de 1988 positivou o princípio da 

autonomia escolar, mas a legislação infraconstitucional e a burocracia estatal que chegava à 

escola, em boa parte forjada na ditadura, não foi revogada automaticamente e permaneceu 

vigente por muito tempo, em parte até hoje. O Plano Nacional de Educação de 2014 tem seu 

sentido e aplicação constantemente condicionados por governos, normas e instituições que lhe 

sucederam. 

O estudo do direito à autonomia pedagógica das escolas exigiu a incorporação dessa 

complexidade típica do Direito, e por consequência, das políticas públicas. Quando iniciei a 

pesquisa, eu mesma imaginava que o Direito ocuparia um tópico pontual da tese. Eu verificaria 

quais as normas sobre o tema, explicaria “o que diz o Direito” e partiria para outros aspectos 

do tema da autonomia escolar. Mas, assim como meus colegas que faziam perguntas 

aparentemente fáceis sobre a legislação educacional, eu me enganei. A tarefa de interpretar o 

que o Direito teve e tem a dizer sobre autonomia escolar não só foi árdua como ocupou toda a 

tese, ao lado do estudo das ideias pedagógicas e de forma inseparável delas. 

O desfecho é uma narrativa inseparável da minha interação subjetiva enquanto 

pesquisadora. Uma narrativa construída por mim. A seleção, interpretação e as relações e 

argumentos que proponho nasceram de escolhas. O resultado não é neutro, não se pretende o 

único possível, tampouco é conclusivo.  

O direito e as políticas públicas são uma realidade cambiante, em constante 

transformação, seja direta, pela substituição dos marcos jurídicos da educação, seja indireta, 

pelas mudanças de contexto, interesses, interpretações, pelas dinâmicas que são próprias ao 

jogo democrático.  

Um dos últimos eventos mencionados na tese, a ocupação de escolas públicas por 

estudantes secundaristas nos anos de 2015 e 2016, revela como o tema da autonomia na 

educação é sensível às dinâmicas políticas e sociais. E revela, também, o caráter dinâmico e 

complexo do direito à educação. Novas demandas surgem e atualizam aquilo que se entende 

por autonomia pedagógica. Ao se apropriarem de suas escolas, os estudantes secundaristas 
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reivindicaram maior participação na construção do currículo e romperam com o sentido de 

autonomia pedagógica que a administração pública havia pacificado até então.  

Segundo Dussel (2012), o desejo humano, insolúvel e ilimitado, torna impossível um 

sistema de direitos perfeito e acabado. Cada conquista coloca novos marcos e novas demandas 

que, no limite, se tornam novos direitos. A pulsão social pela atualização dos direitos é fonte 

motora do sujeito e da História, e, como tal, não chega a um fim. 

 

1.3 Por que uma linha do tempo sobre autonomia? 

 

Como afirmado no tópico anterior, a história da legislação, e do pensamento político e 

intelectual que o inspira e interpreta, pode ser um importante instrumento de pesquisa na 

compreensão das instituições, suas potencialidades, falhas e descontinuidades. 

A escolha de eventos ou marcos políticos e jurídicos, ainda que aparentando uma 

simplificação didática de algo tão complexo quanto a história da educação de um país, pode 

auxiliar na compreensão das lacunas que existem entre as atuais previsões legais, muitas delas 

pródigas com relação a uma visão democrática de autonomia escolar, e a realidade das escolas 

públicas brasileiras, em geral distante dessa positividade discursiva. A compreensão histórica, 

como uma dentre tantas abordagens possíveis do problema, permite levantarmos hipóteses 

sobre essas lacunas. 

A legislação conta uma parte da história da política e dos acordos feitos na formação 

institucional da educação pública no Brasil. Ao mesmo tempo, a história das ideias pedagógicas 

conta dos pressupostos filosóficos, dos projetos, análises e até das utopias daquilo que foi 

materializado em lei. O diálogo entre essas duas esferas, o pensamento educacional e os acordos 

políticos realizados, é o que compõe a história das instituições formadoras da educação pública. 

A pesquisa coloca o foco na estrutura, tendo os sujeitos e as práticas como contexto, não 

como objeto direto de estudo. Não ignoro o alerta que Werebe (1968) fazia quando do início da 

vigência da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961): 

Abriram-se, de fato, grandes e novas possibilidades para a nossa educação, mas não 

se pode esperar que as imensas deficiências, ainda existentes, sejam eliminadas 

rapidamente, pelo ‘toque de mágica’ de uma lei. A Educação só pela educação não se 

modifica. A transformações educacionais são determinadas pela realidade social, que 

oferece as condições necessárias para que as leis possam ter vigência, de fato. 

Esperamos que tais condições sejam criadas em nosso país (WEREBE, 1968, p. 7-8). 
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Ciente da ressalva, aposto na ideia de que o olhar estrutural, atento aos princípios e 

diretrizes que historicamente marcaram a organização do sistema nacional de ensino, também 

é um caminho para pensar a formação e futuro da educação pública no Brasil. 

A construção da linha do tempo com os marcos históricos da afirmação da autonomia 

pedagógica da escola (de 1932 a 2014) partiu da metodologia historiográfica empregada por 

Saviani em “História das ideias pedagógicas no Brasil” (2013). O autor aborda a “evolução do 

pensamento pedagógico brasileiro a partir da identificação, classificação e periodização das 

principais concepções educacionais” (SAVIANI, 2013, p. 2). A sistematização que apresenta 

não é neutra, pois inseparável de sua posição política e educacional. Ciente disso, a obra propõe 

uma visão de conjunto da história da educação brasileira e uma cronologia das quais eu parto 

para investigar o lugar específico da ideia de autonomia escolar: 

Considera-se que o conhecimento em geral e, especificamente, o conhecimento 

histórico-educacional, configura um movimento que parte do todo caótico (síncrese) 

e atinge, por meio da abstração (análise), o todo concreto (síntese). Assim, o 

conhecimento que cabe à historiografia educacional produzir consiste em reconstruir, 

por meio das ferramentas conceituais (categorias) apropriadas, as relações reais que 

caracterizam a educação como um fenômeno concreto [...] (SAVIANI, 2013, p. 3). 

Na explicação do autor, ideias pedagógicas são aquelas com ligação direta com a prática, 

mas que expressam de forma sistêmica como a educação se organizou em determinado tempo 

e espaço. Assim, não se trata de buscar a teoria pura, nem tampouco um olhar localizado para 

cada prática social de escola, projeto ou indivíduo. Trata-se de investigar a história das 

instituições, tomando a escola pública como uma instituição do Estado brasileiro. É o que inicio 

nos próximos tópicos. 
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CAPÍTULO II 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa é de abordagem metodológica qualitativa. O trabalho consistiu na 

produção de um texto de caráter argumentativo que busca demarcar e analisar a construção 

histórica do princípio da autonomia pedagógica da escola nas ideias pedagógicas e políticas 

públicas brasileiras. 

As leituras e análises feitas neste trabalho partiram de referencial teórico específico 

sobre a história das ideias pedagógicas no Brasil e de outras referências indiretas que dele 

surgirem. O recorte temporal vai do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) até o 

Plano Nacional de Educação, de 2014 (Lei n° 13.005/2014), e o recorte material abarca o estudo 

de políticas e legislações de caráter nacional (editadas pelo governo federal) no mesmo período. 

Os procedimentos utilizados foram os de pesquisa bibliográfica e análise documental. 

Conforme já indicado, a obra “História das ideias pedagógicas no Brasil” (SAVIANI, 2013) é 

a coluna vertebral do texto. Trata-se de uma das mais robustas e reconhecidas historiografias 

da educação e, a partir dela, foram delimitadas as ideias pedagógicas hegemônicas e não 

hegemônicas e as concepções de autonomia escolar nelas contidas. 

Quanto à legislação, o recorte de pesquisa contém a legislação nacional de base vigente 

nos períodos analisados. O que chamei de legislação educacional de base foi (i) o regime 

constitucional da educação (extraído do capítulo sobre educação nas constituições federais e 

outros artigos constitucionais esparsos); (ii) a legislação que organizava ou organiza o ensino 

público básico (que pode ser a Lei de Diretrizes e Bases ou outra norma com a mesma função); 

e (iii) o Plano Nacional de Educação (PNE), quando existente. Até 2001, o Brasil não teve um 

PNE aprovado na forma de lei1. Por isso, esse documento legal específico vai entrar na 

cronologia analisada apenas após a Constituição Federal de 1988. 

 
1 O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962, elaborado em decorrência da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei nº 4.024, de 1961. Ele não foi proposto na forma de um projeto de lei que viesse a ser 

aprovado por ambos os poderes representativos, executivo e legislativo, mas apenas como uma iniciativa do 

Ministério da Educação e Cultura. Além dessa questão de representatividade na elaboração, o Plano teve suas 

metas revisadas já em 1965, quando foram introduzidas normas descentralizadoras e estimuladoras da elaboração 

de planos estaduais. Esses temas serão desenvolvidos ao longo do trabalho, mas são, basicamente, essas as razões 

que justificam a escolha metodológica do PNE 2011 como o primeiro Plano Nacional de Educação da educação 

brasileira.  
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Há duas fases bem demarcadas com relação à legislação educacional sobre autonomia: 

antes e depois da Constituição Federal de 1988, quando o princípio da autonomia pedagógica 

das escolas foi positivado. A análise da legislação levou em conta essas duas fases. Ao final da 

primeira fase, que se encerra com a redemocratização, apresento uma conclusão parcial, 

sistematizando o tema na legislação educacional analisada até aquele momento. 

O tema e o termo autonomia pedagógica da escola possibilita muitos enfoques diferentes 

de pesquisa. É possível uma abordagem centrada em como as políticas de educação concedem 

mais ou menos autonomia às instituições escolares ou em como essa autonomia, já garantida, é 

organizada dentro de cada escola. No primeiro caso, se trata de olhar para o planejamento e 

formação das políticas públicas, para a gestão da educação enquanto política nacional. Já no 

segundo caso, o tema se aproxima de aspectos mais específicos de gestão escolar, ou seja, de 

como a escola se organiza com essa autonomia que lhe é conferida, o que traz à tona questões 

ligadas aos conselhos escolares, elaboração do projeto político-pedagógico, relação com pais e 

professores etc. 

Martins e Silva (2011), em trabalho que sistematizou o estado da arte dos temas de 

gestão, autonomia da escola e órgãos colegiados entre os anos de 2000 e 2008, apresentam uma 

categorização que me auxiliou a delimitar e criar critérios mais claros quanto à literatura e 

documentos examinados. No trabalho citado, os autores classificam as produções bibliográficas 

sobre autonomia da escola em quatro categorias. 

A primeira categoria, denominada “espaços e canais de participação intraescolar” 

(MARTINS, SILVA, 2011, p. 233), abarca estudos com interesse em como a autonomia se 

opera dentro da escola por meio dos espaços institucionalizados de participação e tomada de 

decisões, como os órgãos colegiados. A produção acadêmica pertencente a essa categoria 

apresenta uma abordagem de autonomia voltada a analisar e compreender temas como 

funcionamento dos conselhos, grêmios ou assembleias estudantis, associações de pais etc.  

A segunda categoria apresentada é a de “relações e práticas intraescolares” (MARTINS, 

SILVA, 2011, p 234) e nela se integram as abordagens voltadas à cultura e aos processos 

presentes na escola que refletem o maior ou menor grau de autonomia institucional, como 

construção do PPP, temas de planejamento escolar, atos e processos de gestão, uso interno da 

avaliação, clima e conflitos organizacionais e pedagógicos, organização docente e estratégias 

de comunicação. 

A terceira categoria é a de “políticas, programas e projetos governamentais e não 

governamentais” (MARTINS, SILVA, 2011, p 234). Aqui se situam os estudos na área de 

política educacional, aquilo de chega de fora para dentro da escola, ou seja, aspectos 
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extraescolares, atinentes ao tratamento conferido às escolas pelas políticas de governo, mercado 

ou comunidade. Trata-se de visão mais ampliada, preocupada com contextos e caminhos 

institucionais, tendo os sujeitos e práticas como segundo plano. Nessa categoria se incluem o 

estudo de políticas públicas de descentralização de recursos e materiais, como o Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), a relação das escolas com mercado, terceiro setor ou 

organismos multilaterais e, nas palavras dos autores: 

[...] análise(s) do conjunto legal e normativo; análise(s) do contexto político; 

processos de descentralização, municipalização e reformas de ensino; reflexos da 

política macroeconômica nas reformas da educação; análise de pressupostos que 

embasam as políticas educacionais (qualidade; responsabilização da gestão) 

(MARTINS, SILVA, 2011, p 234).  

Por fim, numa quarta categoria, chamada “teorias e conceitos” (MARTINS, SILVA, 

2011, p 235), foram incluídos os trabalhos de caráter argumentativo, que discutem concepções 

de autonomia, função social da escola e produções vindas de outras ciências humanas e sociais 

sobre gestão educacional.  

A partir da sistematização de Martins e Silva (2011), pude situar minha pesquisa com 

mais clareza quanto às múltiplas abordagens possíveis para o tema. Considero que ela está nas 

categorias três e quatro, na medida em que procuro entender o lugar da autonomia escolar nas 

políticas e legislações educacionais (categoria três) e na história das ideias pedagógicas no 

Brasil (abordagem teórica e conceitual descrita na categoria quatro).  
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CAPÍTULO III 

3 ANTECEDENTES DO MARCO TEMPORAL INICIAL. A EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

O marco inicial da linha do tempo que este trabalho constrói é o ano de 1932, quando 

da publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O Manifesto de 1932 foi o evento 

que, no campo da Educação, representa uma das faces do contexto brasileiro nos anos 1920 e 

1930: a crise que dá passagem da Primeira para a Segunda República e a busca, no campo das 

elites políticas e intelectuais, por uma identidade nacional e uma nova cidadania. No campo das 

ideias e políticas públicas educacionais, o momento foi de propostas para construção de um 

projeto de Brasil moderno e de um projeto de educação pública e nacional que o contemplasse. 

A agenda de problemas educacionais era extensa e apontava para o abismo posto entre 

a educação oficial, disposta em normas que procuravam mais refletir cânones internacionais de 

política educacional do que operar mudanças de fato, e a realidade das poucas e esparsas escolas 

públicas no país. Fazia-se urgente o combate ao analfabetismo, com índices acima de 80% da 

população quando da Primeira República e a criação de uma organização do ensino capaz de 

ampliar o acesso à escola. Parte das ideias pedagógicas que se destacaram nos anos 1920 e 

1930, com todas as limitações advindas de seu tempo, propunham a construção de uma 

educação pública como fator essencial na superação dos marcadores políticos, sociais e 

culturais que a Primeira República não enfrentou: o mandonismo, o patrimonialismo, o 

coronelismo, a fragmentação das políticas sociais, dentre elas a de educação, e a cidadania 

limitada a poucos. O Manifesto de 1932, que reunia muitos ideais distintos, como será tratado 

mais adiante, pode ser lido também como parte desse movimento de ideias reformadoras do 

Estado como um todo. Nele, a crítica à educação como privilégio aristocrático se faz presente.  

No campo específico que esta tese pretende abordar, o da autonomia escolar, para falar 

em autonomia pedagógica das escolas, tal como conceituado nos primeiros capítulos, é 

pressuposta a existência de uma organização nacional da educação e de um projeto também 

nacional, no qual faça sentido pensar as escolas como partes autônomas desse sistema e desse 

projeto. Essa organização, que de algum modo deve ser coordenada pelo governo federal, pode 

ser mais ou menos descentralizada, porém, meu argumento é o de que, até a Segunda República, 

mais do que descentralizada, a educação pública brasileira era fragmentada, ou seja, carente de 

coordenação e suporte de um governo central, tanto do ponto de vista material, como curricular.  

Até os anos 1930 uma parcela muito reduzida da população estava na escola e não havia 

uma proposta de organização do ensino de caráter nacional que pudesse implicar nem mesmo 
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em uma ideia embrionária de sistema, no qual fosse possível pensar a autonomia de suas partes. 

Esse dado se reflete na falta de legislação ou políticas públicas significativas para a educação 

pública no âmbito nacional. 

Ainda que de forma incipiente, concentrada em grandes capitais e reduzida às elites, é 

na passagem dos anos 1920 para 1930 que as bases e uma escola pública como política 

governamental começam a se desenhar. E me interessa compreender como a autonomia das 

escolas vai sendo, ou não, considerada nesse processo de formação.  

Pelos motivos que serão apresentados nos próximos capítulos, escolhi o Manifesto de 

1932 como marco inicial desse processo de elaboração e coordenação de um projeto nacional 

de educação no qual faça sentido pensar em autonomia das escolas2. Ainda que não se trate de 

um documento de estado, o Manifesto de 1932 foi elaborado por intelectuais em estreita relação 

com o governo (então governo provisório de Getúlio Vargas) e a partir de uma demanda do 

ministro da Educação Francisco Campos à Associação Brasileira de Educação (ABE) para que 

fossem definidas novas diretrizes e propostas para a educação nacional. Por isso, para a 

narrativa desta tese, ele pode ser considerado um documento inaugural em termos de projeto 

nacional de educação.  

Mas para compreender a escolha desse marco temporal, é preciso considerar o que 

estava acontecendo no Brasil, e especificamente na educação pública brasileira, nos anos que 

antecedem esse marco. O presente tópico é sobre esse contexto prévio. E tem por função 

justificar as bases de compreensão para o início da linha do tempo que o trabalho propõe. Afinal, 

uma mudança de fase, paradigma ou período histórico, mesmo quando corresponde a uma 

ruptura ou revolução, tem suas bases construídas no período anterior. É preciso olhar para os 

elementos, as marcas dessa nova fase, no período que a antecede, para compreender sua origem. 

É o que faço agora.  

O entusiasmo com a educação é uma das características das bases ideológicas e teóricas 

para a Proclamação da República no Brasil. As ideias pedagógicas na véspera e no advento da 

República, inspiradas pelo positivismo e pelos ideais iluministas, atribuíam à educação pública 

papel importante na construção de um país moderno. Esse entusiasmo, firmado na Primeira 

 
2 A escolha, como qualquer premissa em ciências humanas, não se assume como a única possível ou como a 

verdade no campo da história da educação brasileira. Magaldi e Schueler (2009), por exemplo, destacam que no 

Império já podem ser identificadas marcas da construção de um projeto nacional de educação e que é sempre 

necessário considerar o viés político da historiografia muitas vezes feita para superação de regimes, quando o novo 

regime é apresentado como marco zero de todas as coisas. Portanto, não desconheço o debate presente na literatura 

sobre esses marcos, mas justifico ao longo desse tópico porque, especificamente no campo da construção das bases 

para uma ideia jurídica de autonomia da escola, os anos 1930 me parecem o marco inicial mais adequado. 



  33 

 

 
 

República, se dá tardiamente no Brasil, se comparado a outros países, e vai ter seu ápice na 

década de 1920 (SAVIANI, 2013). 

Segundo Saviani (2013), nesse momento da história da educação disputavam a 

hegemonia no campo das ideias pedagógicas três grandes concepções de educação: os liberais, 

os católicos e os reformistas. No campo das ideias não hegemônicas, por sua vez, o início da 

República é marcado pelas propostas educacionais dos movimentos operários. Mais adiante, 

tratarei de cada um no que podem trazer de indícios quanto à concepção de autonomia escolar. 

Antes disso, trago considerações sobre o contexto político que antecedeu a década de 1930, a 

fim de investigar por que nesse momento ainda não era possível a ideia de autonomia da escola 

que este trabalho adota.  

 

3.1 Política de Governadores 

 

[...] difícil mostrar autonomia nessa terra do favor3. 

 

A despeito do entusiasmo republicano com a educação, o período subsequente à 

Proclamação da República não representou uma organização política do Estado que pudesse 

favorecer a existência de um projeto nacional de educação. Segundo Schwarcz e Starling 

(2018), o federalismo na Primeira República pode ser definido como um momento de plena 

soberania dos estados no exercício da política interna e pouquíssima articulação federal na 

promoção de políticas sociais e na construção da cidadania que a chegada da República 

esperançava. Não surpreende a ausência de um plano político nacional para a educação. 

Em contraste com o próprio discurso republicano de exaltação da educação como meio 

de unificação e modernização nacional, a primeira Constituição republicana (1891) não 

consagrou a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino básico em seu texto (gratuidade que 

constava da Constituição Imperial), mas consagrou, por exemplo, a laicidade do ensino, 

demostrando que no campo das ideias materializadas na lei, prevaleceu uma concepção 

fortemente liberal de educação, isentando o governo federal de fornecer e cuidar das condições 

materiais para que a educação púbica se consolidasse como uma política nacional. Somada a 

uma configuração federalista que, nesse momento, pendeu muito mais para a descentralização 

das políticas, nossa primeira Constituição republicana pouco fez, se não retrocedeu, na 

organização de um sistema nacional de ensino. 

 
3 Schwarcz e Starling (2018, p. 347). 
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Referindo-se à Constituição de 1891, Cury (2011a, p. 21) destaca que “o único preceito 

válido para toda a organização da educação escolar nacional será proibitivo”, que foi a vedação 

ao ensino religioso. Naquilo que se referia à prestação concreta do ensino primário, a 

Constituição de 1891 silenciava e deixava praticamente toda a tarefa aos Estados: “continuava 

em nosso país, agora republicano, um federalismo educacional e, com ele, a duplicidade das 

redes de ensino” (CURY, 2011a, p. 36). 

A consequência dessa orientação liberal e descentralizada foi o aprofundamento das 

desigualdades regionais: estados economicamente hegemônicos, como São Paulo e Minas 

Gerais, reformaram e desenvolveram sua instrução pública internamente, mas isso não seria 

capaz de compor um sistema nacional, dada as imensas desigualdades e peculiaridades locais. 

Não se forma um sistema nacional pela simples soma dos sistemas estaduais num país com as 

proporções e diferenças regionais do Brasil4. 

À União foi atribuído apenas o ensino secundário e superior. Nesse sentido, a 

Constituição de 1891 pouco teria inovado em relação ao Ato Adicional (1834), norma que 

organizava politicamente o Estado brasileiro imperial e suas províncias. A organização dos 

estados no campo das políticas de educação, quando se tratava de educação primária, estaria 

menos no campo da autonomia, e mais no da independência, inclusive quanto aos princípios 

orientadores do ensino, tendo em vista a competência estadual para definir a gratuidade e a 

obrigatoriedade do ensino primário, e prover seu financiamento. No âmbito das disputas 

políticas que se fizeram naquele momento, Cury (2010a) destaca que as várias tentativas legais 

e pressões sociais por uma maior presença da União no ensino primário na Primeira República 

não prosperaram.  

A presença ou não de um governo central forte na determinação dos rumos do ensino 

primário foi uma tensão constante no pensamento liberal brasileiro do início da República até 

os anos 1930. A sequência de reformas, ou tentativa de reformas, empenhadas nesse período 

intercalaram centralização e descentralização das políticas educacionais. Segundo Saviani 

(2013, p. 168), havia a “percepção da centralidade do estado e, ao mesmo tempo, a recusa em 

aceitar seu protagonismo no desenvolvimento da sociedade”. Essa tensão de fundo marcou o 

 
4 “Como argumentou Ângela de Castro Gomes, a grande dificuldade colocada para os historiadores quanto à 

realização de um balanço preciso sobre a situação educacional, no Império ou na República, reside justamente na 

elevada desigualdade e na diversidade historicamente construídas no ensino brasileiro. Cada província, ou estado 

da federação, apresenta singularidades significativas nos processos de construção dos sistemas, normas e redes de 

ensino primário e secundário. De fato, a Constituição de 1891 não trouxe alterações significativas no que tange à 

distribuição de competências. O princípio federativo fundamentava a determinação de que cabia aos estados e 

municípios a tarefa de criar e desenvolver o ensino primário e secundário e à União cabia a responsabilidade pelo 

ensino superior, além do ensino primário e secundário na capital do país, atribuição que repartiria, em regime de 

colaboração e concorrência, com o poder municipal, o Distrito Federal” (MAGALDI; SCHUELER, 2009, p. 40).  
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atraso no próprio consenso público quanto à ideia de uma educação pública coordenada e 

financiada por um governo central. 

Também Saviani lembra que Rui Barbosa já manifestava esse dilema ao discorrer sobre 

a reforma educativa Leôncio de Carvalho (1879), afirmando que, uma vez realizado um projeto 

nacional de educação, aí sim poderia ocorrer uma diminuição do papel centralizador do estado 

(SAVIANI, 2013). A despeito desse cenário, prevalecia nas ideias pedagógicas uma orientação 

liberal e descentralizadora das políticas educacionais que resultava mais em fragmentação do 

que em autonomia.   

Buscando apontar em um sentido diverso, em 1901, o Código Epitácio Pessoa ou Lei 

Orgânica do Ensino, propôs a consolidação de uma legislação educacional até então dispersa. 

O princípio da liberdade de ensino (tal como na Reforma Leôncio de Carvalho) foi privilegiado 

e equiparou-se as escolas privadas às oficiais, porém mediante critérios rigorosos (incluindo 

critérios de currículo). Também se pôs fim à liberdade de frequência que vigorava até então, de 

modo que essa pode ser considerada uma reforma centralizadora. 

Contudo, a reforma que veio em seguida, Reforma Rivadávia Correa, 1911, 

reaproximou o conceito de liberdade de ensino à desoficialização, indo além da 

descentralização, já que o estado não assume nem mesmo uma postura coordenadora. 

Aprofundando a tendência positivista que defendia a desoficialização, a Reforma Rivadávia 

Correa concedeu plena autonomia didática e administrativa ao ensino (SAVIANI, 2011a). Na 

sequência, a reforma de Carlos Maximiliano, 1915, oficializou novamente o ensino e introduziu 

o exame vestibular, retomando a tendência de centralização. 

A experiência das reformas, que em nome de um princípio de liberdade de ensino 

propuseram a desoficialização e a mitigação do papel do Estado na educação, foi destacada no 

“Manifesto Mais uma vez convocados”, de 1959, quando os dilemas da centralização vs. 

descentralização e do ensino privado vs. estatal ganharam destaque nas disputas em torno da 

aprovação de uma Lei de Diretrizes e Bases para a educação (que veio a ser promulgada em 

1961). Em defesa da escola pública estatal e da presença normatizadora do Estado, também no 

ensino privado, o Manifesto de 1959, que retomava a atualizava a agenda do Manifesto de 1932, 

recordou as Reformas Leôncio de Carvalho e Rivadávia Correa como experiências de insucesso 

na gestão da escola pública brasileira:  

[...] “as duas experiências brasileiras de "liberdade de ensino" [...] foram 

profundamente nefastas para a educação da juventude e só contribuíram para 

desmoralizar ainda mais o ensino do país. Cada uma delas teve fisionomia particular. 

A de 1879, do Ministro Leôncio de Carvalho abusou demagògicamente da expressão 

"ensino livre", a fim de captar o apoio da mocidade acadêmica que naquela época 
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constituía uma verdadeira potência. O que vigorou, da decantada reforma, foi a 

dispensa, dada aos alunos, de assistir às aulas, e a proibição, imposta aos professares, 

de chamar os alunos à lição. Ficaram desertas as Academias; ninguém mais estudou; 

formaram-se, às dezenas, bacharéis e médicos "elétricos", até que a própria Câmara 

Federal, em 1895, impressionada com a iminência do "naufrágio do ensino superior 

brasileiro", reagisse para repor as cousas nos devidos lugares. A outra experiência 

ocorreu no quatriênio Hermes da Fonseca mediante a reforma Rivadávia que arrastou 

o Estado (como pretende o substitutivo de agora) para o caminho da abstenção e que 

(também como o substitutivo) instituiu a liberdade sem contrôle e a ampla autonomia 

dos institutos oficiais. Foi uma catástrofe sob todos os aspectos, inclusive o moral, 

como o demonstrou, em corajoso relatório, o Ministro Carlos Maximiliano 

(AZEVEDO et al., 2006, p. 212). 

 

Como se nota do trecho, os autores do Manifesto de 1959 já identificavam nas reformas 

e disputas do começo do século uma leitura restritiva do princípio da liberdade de ensino, como 

se ele coubesse apenas no ensino privado e desregulamentado. Historicamente, como será 

discutido ao longo dessa tese, essa interpretação teve prevalência e o conceito de “liberdade de 

ensino” ficou muito mais associado às possibilidades de atuação de escolas privadas.  

Por fim, a Reforma João Luiz Alves/Rocha Vaz, já em 1925, fechou o ciclo de reformas 

do governo federal da Primeira República, ampliando e reforçando mecanismos de controle da 

reforma Maximiliano. Fez-se a introdução de regime seriado no ensino secundário, da 

frequência obrigatória e do alargamento das funções normativas e fiscalizadoras da União 

quanto à instrução secundária de todo o país, já dando sinais de um novo período na educação, 

com maior presença do governo federal, ao menos no ensino secundário, o que vai se consolidar 

nos anos 1930. 

Foi nessa reforma, implementada pelo Decreto n.º 16.782/1925, que se deu a criação de 

um Conselho Nacional de Ensino, o que propiciou alguma aproximação entre as esferas Federal 

e estaduais no que tange ao ensino primário, mas não alterou o privilegiamento do ensino 

superior e secundário na estrutura administrativa federal (WERLE, 2011). 

Quanto a essas reformas e leis de ensino que oscilaram entre centralização e 

descentralização na organização do ensino público e privado, Saviani (2013) destaca que, 

embora tenham representado um avanço legislativo quanto à função normatizadora da União, 

não se pode falar que na Primeira República tenha se instituído um projeto nacional de educação 

sob a égide de um governo central, em especial pela ausência de competência federal para a 

regulação e promoção do ensino primário, onde se concentrava a demanda por educação pública 

no Brasil. Portanto, no âmbito nacional, enfoque desta tese, não dá para afirmar a existência de 

um sistema de educação pública no qual se pudesse avaliar a concepção de autonomia das 

escolas. As poucas competências federais relativas ao ensino primário, quando muito, se 
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concentraram em aspectos burocráticos e administrativos, não em uma orientação político-

pedagógica no nível federal.  

Foi em São Paulo, com a reforma da instrução pública entre os anos 1892 e 1896, que, 

ainda segundo Saviani (2013, p. 165) se deu a “tentativa mais avançada em direção a um sistema 

orgânico de educação”, com a presença de órgãos estaduais centrais, responsáveis por diretrizes 

e normas de controle, e de unidades (escolas) organizadas na forma de grupos escolares, 

substituindo, muito progressivamente, o modelo de escolas esparsas que tinham uma sala e um 

professor. Os órgãos criados pela reforma paulista (Conselho Superior da Instrução Pública, 

Diretoria-Geral e Inspetores de Distrito) demonstrariam essa tentativa de sistema no qual se 

poderia avaliar o grau de autonomia deixado às escolas. Contudo, a reforma não chegou a se 

consolidar por completo. Os órgãos centrais foram extintos e a política de educação se 

municipalizou novamente no sentido em que era antes da reforma. Em cada município as 

escolas estaduais voltaram a ser fiscalizadas por representantes da própria municipalidade 

(SAVIANI, 2013). A involução dessa que foi uma das primeiras propostas promissoras na 

constituição de um sistema orgânico coincidiu com a consolidação da oligarquia cafeeira e da 

Política de Governadores: 

[...] seria preciso esperar o final da República Velha com a crise dos anos 1920 para 

retomarem-se as reformas estaduais da instrução pública e recolocar o problema do 

sistema de ensino, que passará a ter um tratamento em âmbito nacional após a 

revolução de 1930 (SAVIANI, 2013, p. 166). 

Schwarcz e Starling (2018), ao tratarem da Primeira República, destacam esta 

prevalência do poder local em detrimento das políticas nacionais que a República demandava. 

Na chamada Política de Governadores, mantinha-se uma estrutura de mandonismos locais: “as 

relações de poder se desenvolviam a partir do município e, na ponta desse relacionamento está 

o fenômeno do coronelismo” (SCHWARCZ; STARLING, 2018, p. 322). Segundo destaque 

das autoras, até os cargos escolares entravam nas trocas de favores típicas do Brasil oligárquico 

no início da República:  

O coronel, era assim, parte fundamental do sistema oligárquico. Ele hipotecava seu 

apoio ao governo estadual na forma de votos, e, em troca, o governo garantia o poder 

do coronel sobre seus dependentes e rivais, especialmente através da cessão de cargos 

públicos, que iam de delegado de polícia à professora primária. E desse modo se 

estabilizava a República brasileira no início do século XX, na base de muita troca, 

empréstimo, favoritismos, negociações e repressão (SCHWARCZ; STARLING, 

2018, p. 322). 

A descrição do cenário nos leva a crer que a escola pública era mais uma instituição 

sujeita aos representantes do poder local, sem articulação ou apoio de um governo central. 
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Como as demais instituições em formação nesse período, a escola não era uma instituição 

autônoma porque sequer se pode dizer que compunha um sistema ou um projeto organizado de 

educação. 

Magaldi e Schueler também destacam a prevalência da ação municipal em matéria 

educacional na Primeira República. As políticas dos municípios, quando existentes, 

combinavam-se às redes de escolarização particulares, desenvolvidas por indivíduos, famílias 

ou grupos sociais específicos, como as Igrejas, tanto nas cidades como em áreas rurais. Com a 

presença dos imigrantes, iniciativas educacionais específicas nesses núcleos também surgiram, 

além de estratégias de escolarização em coletivos negros, indígenas, ou agremiações operárias. 

Tudo isso para afirmar que um forte poder local, disputado por muitas forças, operava na 

educação, o que não seria incompatível com a presença de um governo central, mas, dada a 

abstenção do governo federal com a educação primária na Primeira República, representou 

muito mais iniciativas isoladas de autogestão do que partes a compor um sistema. 

Assim, a Constituição de 1981, instauradora da República, ao enfatizar uma concepção 

liberal de direitos e uma organização fortemente descentralizada de Federalismo, não criou as 

bases jurídicas e políticas para um projeto nacional de educação pública no qual se pudesse 

falar em autonomia escolar. Tampouco prosperaram reformas que conseguissem deslocar o 

poder local típico da Primeira República e organizar um sistema orgânico com alguma 

centralização.  

Para Saviani (2013), os entraves para criação de um sistema educacional, cuja ideia já 

se fazia presente nos projetos de reforma da instrução pública desde 1860, passavam tanto por 

questões de financiamento público quanto de mentalidade pedagógica. 

Em primeiro lugar, a ideia de uma rede de escolas abrangendo todo o território nacional 

e articuladas entre si, segundo normas e objetivos comuns, dependia de um significativo 

investimento financeiro. No Império e na Primeira República, as condições materiais da 

educação eram precárias e o investimento público federal muito baixo, quase insignificante no 

orçamento total. Sendo irrisório o investimento, se torna remota a possibilidade de um projeto 

e de uma política nacional de educação que sustentasse a ideia de sistema. O autor lembra que 

os gastos com questões militares ainda eram muito mais significativos (SAVIANI, 2013). 

Também no campo da mentalidade pedagógica havia obstáculos5. A partir da segunda 

metade do século XIX, três mentalidades principais disputam o campo da hegemonia das ideias 

 
5 Segundo Saviani (2013, p. 167) mentalidade pedagógica é a unidade entre a forma e o conteúdo das ideias 

educacionais: “articula uma concepção geral do homem, do mundo, da vida e da sociedade com a questão 

educacional” [...] “numa sociedade determinada, dependendo das posições ocupadas pelas diferentes forças 
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educacionais: mentalidade tradicionalista, liberal e cientificista. Em nenhuma delas a ideia de 

um sistema de educação articulado por um governo central forte teve campo fértil. 

A mentalidade cientificista (ou positivista), embora incorporasse o discurso de 

entusiasmo com a educação pública para a modernização do estado, ao se alinhar muito 

fortemente a princípios de liberdade de ensino, normalmente associado ao ensino privado, 

representou uma corrente mais adepta da desoficialização do ensino do que de um sistema 

público-estatal de educação, coordenado centralizadamente. A autonomia de ensino era, sem 

dúvida, um princípio caro aos positivistas, mas sem uma coordenação central, ela se aproxima 

da autogestão das iniciativas escolares fragmentadas e não de uma rede unificada. Cury (2010a, 

p. 40) lembra que “no campo da educação escolar, o positivismo defendeu a escola primária 

oficial, gratuita, laica e livre, bancada pelos poderes estatais”, contudo, também esclarece que 

o que chama de “livre” se refere a uma oposição dos positivistas à obrigatoriedade do ensino 

em instituição escolar e a forte defesa da liberdade de atuação de instituições privadas. 

Já a mentalidade liberal, nesse momento inicial da República, defende o máximo 

afastamento do estado do âmbito educacional, em nome de um princípio de que o estado não 

deve ter doutrina (SAVIANI, 2013). Por fim, na mentalidade tradicionalista a educação é 

definitivamente um tema privado (das igrejas e da família). 

Em resumo, as ideias pedagógicas mais proeminentes, ao menos até os anos 1930, não 

contribuíram para a construção de uma rede de escolas articuladas e apoiadas pelo governo: 

[...] o caminho da implantação dos respectivos sistemas nacionais de ensino, por meio 

do qual os principais países do ocidente lograram universalizar o ensino fundamental 

e erradicar o analfabetismo, não foi trilhado pelo Brasil. E as consequências desse fato 

projetam-se ainda hoje, deixando-nos um legado de agudas deficiências no que se 

refere ao atendimento das necessidades educacionais do conjunto da população 

(SAVIANI, 2013, p. 168).  

Se no Império, um regime político fortemente centralizador, a instrução pública já era 

descentralizada, sobretudo por força do Ato Institucional de 1834, na República Federativa, 

fundada na descentralização política, essa descentralização se aprofundou, seja pelas condições 

políticas e materiais de fato (investimento irrisório e ausência de um projeto unificado claro), 

seja pela prevalência de mentalidades pedagógicas avessas à presença normatizadora do estado 

na educação.  

A chamada liberdade de ensino, 

[...] elo comum às instâncias federal e estadual, só contribuiu para dar ao nível estadual 

um espaço de autonomia e deliberação independente do federal, a qual justificava a 

 
sociais, estruturam-se diferentes concepções filosófico-educativas às quais correspondem específicas mentalidades 

pedagógicas”. 
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não intromissão da União no ensino primário das primeiras letras. Não havia se 

constituído na sociedade brasileira a ideia de Estado como articulador da instrução em 

seus diferentes níveis (WERLE, 2011, p. 40).  

Saviani (2013) também destaca a influência do modelo educacional norte-americano, 

altamente fragmentado, e a força da elite cafeeira que desejava a diminuição do poder central e 

o reforço do poder local.  

A Primeira República passou, assim, sem que o governo central assumisse a educação 

pública como sua responsabilidade. A plena competência dos estados para gerir a instrução 

pública trouxe mais continuidades com relação ao regime imperial do que rupturas 

(MAGALDI; SCHUELER, 2009). Ainda assim, algumas reformas estaduais foram importantes 

na construção do que viria a ser uma política nacional de educação e nas primeiras concepções 

de autonomia. É sobre elas que trato no próximo tópico. 

 

3.2 As reformas educacionais estaduais: os Grupos Escolares 

 

Conforme já destacado neste trabalho, ainda nos anos de 1892 a 1896, o estado de São 

Paulo promoveu uma reforma da sua instrução pública que, embora não tenha se implementado 

completamente, promoveu o que a literatura consultada destaca como uma das principais 

mudanças organizacionais da educação pública no século XX: a implantação dos grupos 

escolares. Entendo que, como se tratou de mudança relevante para as bases de um sistema de 

educação, é também um marco importante para a ideia de autonomia escolar. 

A Reforma geral da instrução pública paulista foi implementada pela Lei n.º 88 de 8 de 

setembro de 1892, regulamentada pelo decreto n. 144B de 30 de dezembro de 1892. Tratou-se 

de uma reforma com foco na escola primária e, cuja grande inovação foi a reunião de várias 

escolas em um só prédio, visando a superação do cenário de classes isoladas, avulsas e 

unidocentes6.  

Assim, o que era uma escola de uma classe só, avulsas no sentido de não pertencentes a 

uma organização maior, se tornou um grupo de séries coordenadas entre si, em que os alunos 

se graduavam até o quarto ano primário. Essa divisão de trabalho, e, portanto, de currículo, em 

séries e anos, que parece intuitiva hoje, foi uma grande inovação no ensino público brasileiro 

do início do século XX, e um marco importante para a questão da autonomia, uma vez que 

 
6 Lembra Saviani (2013, p. 172) que antes da criação dos grupos “uma escola era uma classe regida por um 

professor, que ministrava o ensino elementar a um grupo de alunos em níveis ou estágios diferentes de 

aprendizagem. Essas escolas isoladas, uma vez reunidas, deram origem, ou melhor, foram substituídas pelos 

grupos escolares”. 
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inaugura um cenário de coordenação e organização sistêmica.  As escolas avulsas não eram 

escolas autônomas, mas isoladas, autogeridas. A questão da coordenação central e da 

organização do currículo em séries implicava, finalmente, a existência de um projeto 

pedagógico e curricular nas escolas. Esses professores, agora em grupo, precisariam estar 

ordenados e integrados a um mesmo currículo. Embora em um primeiro olhar isso pareça 

significar menos autonomia, é exatamente essa coordenação e a existência diretrizes 

orientadoras que permite a formação de unidades escolares capazes de exercer sua autonomia 

dentro do que lhes cabe.   

Além da organização curricular seriada, havia nesse momento um método prevalecente 

nos grupos escolares, o “método intuitivo” (SAVIANI, 2013, p. 172) 7 – e uma concepção de 

educação e de escola que os reformadores viriam a chamar de pedagogia tradicional, com 

adoção da progressividade dos conteúdos, destacado formalismo nas relações escolares, 

centralidade na autoridade do professor e uso de ferramentas pedagógicas como a memorização. 

Os grupos escolares se iniciaram na cidade de São Paulo e o modelo se disseminou pelo 

estado (em 1910, o estado de São Paulo já contava com 101 grupos) e por outros estados e 

regiões (especialmente entre os anos de 1906 – quando a Lei n. 439/1906 levou o modelo 

organizacional para Minas Gerais – e 1925, na Bahia, quando Anísio Teixeira dirigiu uma 

reforma da instrução pública naquele estado)8.  

Magaldi e Schueler (2009, p. 44) destacam o papel simbólico dos grupos escolares no 

ideário republicano, apresentados como uma “escola de verdade” e conferindo destaque à 

educação pública elementar, o que se verificava, por exemplo, na arquitetura dos prédios e na 

organização administrativa e pedagógica, muito mais complexas do que se tinha até então: 

Tendo como parâmetro a escola urbana, moderna e complexa, os grupos escolares 

foram instalados em diversas cidades de diferentes estados do país, em prédios 

especialmente construídos para abrigá-los, adotando, de forma equivalente ao caso da 

capital paulista, uma arquitetura monumental e edificante, que colocava a escola 

primária à altura de suas finalidades políticas e sociais e servia para propagar o regime 

republicano, seus signos e ritos. Além da majestosidade dos edifícios escolares, a 

organização administrativa e didático-pedagógica desses estabelecimentos de 

ensino era considerada, pelos reformadores, como superior a das escolas 

unitárias (escolas isoladas), o que lhes conferia visibilidade pública e prestígio 

social (MAGALDI; SCHUELER, 2009, p. 43, grifos nossos). 

 
7 Surgido na Alemanha no final do século XVIII e divulgado pelos discípulos de Pestalozzi ao longo do século 

XIX, tratou-se do método que teve mais eco no parecer de Rui Barbosa, no final do Império, quando iniciadas as 

reformas ou tentativas de reformas da instrução pública que marcariam a chegada da República. Também Caetano 

de Campos se pautou pelo método intuitivo nesse momento de organização dos grupos escolares. Para mais 

informações sobre o método em si, conferir Saviani, 2013, p. 139 e ss.  
8 Segundo Saviani (2013), além de Minas Gerais e Bahia, os estados que se destacaram na adoção dos grupos 

escolares foram: Paraíba (1916); Rio Grande do Norte (1908), Espírito Santo (Decreto 166/1908); Santa Catarina 

(1911); Paraná (1903); Maranhão (1903); Sergipe (1910); e Mato Grosso (1910).  
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Contudo, as mesmas autoras problematizam a centralidade de São Paulo na 

consolidação nacional desse modelo de escola e lembram que, mesmo nos locais onde houve 

semelhante reforma, os grupos escolares em seus prédios monumentais conviviam com uma 

instrução pública marcada pela precariedade e fragmentação das inciativas educacionais nesse 

momento da República: 

[...] apesar dos esforços despendidos, a disseminação deste tipo de escola esteve longe 

de ser total – ou próxima disso – no território brasileiro. No primeiro período 

republicano, antigas formas e práticas de escolarização, herdadas dos oitocentos, 

como as escolas isoladas e multisseriadas, e a educação familiar e doméstica, 

mantiveram-se como presença incômoda, mas funcional e majoritária, em várias 

localidades do país. Também as escolas reunidas, que adquiriram uma configuração 

mais complexa que as de tipo anterior, mas mantendo o modelo multisseriado, 

representaram outra opção encaminhada em vários estados brasileiros, na 

impossibilidade, muitas vezes observada, em função dos gastos elevados, por 

exemplo, de adesão aos grupos escolares. Tais modelos de escolas podem ser 

encontrados ainda hoje, nas periferias urbanas, nas áreas rurais, no interior, 

disseminadas no vasto território. Quanto à educação familiar e doméstica, por meio 

de formas diversas daquelas do passado, ainda se expressa em nossos dias, em 

diferentes ambientes sociais (MAGALDI; SCHUELER, 2009, p. 45-46). 

Ademais, no Rio de Janeiro, por exemplo, o modelo já existia no Império, nas chamadas 

“Escolas do Imperador”, e, apesar de terem mudado de nome na República para se desvincular 

da nomenclatura imperial, enquanto método e organização não houve grandes mudanças. 

Nesse sentido, há importante literatura historiográfica que coloca luz sobre a disputa 

simbólica e de narrativa presente na historiografia republicana, que pode dar a entender que a 

invenção da escola primária moderna se deu na República, quando na verdade, no início do 

nome regime, houve menos rupturas e mais continuidades nesse tema9. Parece mais plausível a 

hipótese intermediária, de que as mudanças foram se constituindo no campo das ideias e das 

práticas políticas desde o final do Império até especialmente o advento da Segunda República, 

quando se identificam mudanças mais significativas no que se entende como sistema e estrutura 

da educação pública no Brasil. 

Ainda sobre os grupos escolares, também é importante destacar que, embora tenham 

sido um avanço no campo da organização administrativa e pedagógica da escola, a reforma não 

enfrentou a questão da universalização da instrução primária. Pelo contrário, o que a literatura 

consultada destaca é que tornou a escola pública ainda mais elitizada, com novos mecanismos 

de seleção, altos padrões de exigência escolar e uso da repetência logo nos primeiros anos do 

ensino primário: “No fundo, era uma escola mais eficiente para o objetivo de seleção e formação 

 
9 “[...] podemos interpretar essa situação segundo a ideia da “troca de roupa e não de pele”, o que nos sugere que 

as disputas referidas a projetos de escolarização e de construção da nação [no Império] tenham sido, nesse caso, 

desconsideradas pela historiografia, em nome de uma memória que confere centralidade à “novidade” da 

institucionalidade republicana” (MAGALDI; SCHUELER, 2009, p. 45). 
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das elites. A questão da educação das massas populares ainda não se colocava” (SAVIANI, 

2013, p. 175). O Brasil já se encontrava no primeiro quarto do século XX e sua principal 

reforma na instrução pública, restrita a algumas cidades, embora trouxesse como norte a 

superação das escolas avulsas e isoladas, ainda não representava um sistema educacional 

público como conhecemos hoje, ou seja, destinado à grande parte da população: 

[...] é digno de nota que, ainda que a preocupação com a escolarização e com sua 

extensão a camadas mais ampliadas da população se tornasse crescente, a 

democratização efetiva do ensino ainda se mostrava como uma realidade bastante 

limitada nas primeiras décadas do século XX. Esse cenário educacional inscrevia-se, 

por sua vez, em um quadro mais amplo da vida social brasileira, avaliado em tons 

muito críticos por intelectuais desse período, comumente identificados no 

compartilhamento da visão, já citada, de que a realidade então vivida – inclusive a 

educacional – não correspondia àquela projetada pelos sonhos republicanos. Se os 

grupos escolares representaram um importante elemento nesse contexto, tendo 

permanecido em nossa cena educacional até a década de 1970 e tendo marcado as 

vivências de muitos brasileiros de diferentes gerações, os limites observados quanto 

à sua implementação, assim como a sua coexistência com elementos próprios de 

outras formas escolares também não devem ser desconsiderados (MAGALDI; 

SCHUELER, 2009, p. 46). 

Dentre as várias reformas estaduais citadas, a Reforma Sampaio Doria, em São Paulo, 

buscou endereçar a questão do acesso popular à escola, isso já em 1920. A Reforma tinha a 

meta de enfrentar os altos índices de analfabetismo na população. Para tanto, com orçamento 

limitado diante do tamanho do desafio, organizou uma escola primária obrigatória de apenas 

dois anos, propondo obrigatoriedade e universalização dos primeiros anos de ensino, mas em 

uma estrutura escolar mais simples, rápida e precária, o que recebeu muitas críticas. Mesmo 

assim, é um marco importante porque abriu um novo ciclo de reformas nos estados que 

marcaram a década de 1920 e iniciaram um movimento de construção da escola pública 

brasileira para além das escolas avulsas e dos grupos escolares ainda limitados a atender a uma 

elite. Esse novo ciclo de reformas alterou a instrução pública em vários aspectos, com 

ampliação da rede de escolas, investimento em fatores técnico-administrativos, foco em 

melhores condições de funcionamento, reformulação curricular e início da profissionalização 

do magistério (SAVIANI, 2013). Destacam-se, nesse momento, além da Reforma Paulista, de 

1920, a do Ceará, 1922, orientada por Lourenço Filho; Paraná, em 1923; Rio Grande do Norte, 

em 1924, e a já mencionada Reforma da Instrução Pública na Bahia, 1925, conduzida por Anísio 

Teixeira.  

Também se tratou de momento de reorientação das práticas de ensino em direção aos 

ditames da Pedagogia Nova. Segundo Saviani (2013), as reformas em Minas Gerais, (1927, por 

Francisco Campos e Mario Casasanta), no Distrito Federal (1928, por Fernando de Azevedo) e 
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em Pernambuco (1929, com Carneiro Leão), já foram mais explícitas com relação à prevalência 

das ideias renovadoras para o ensino. 

Por mais que as citadas reformas começassem a promover mudanças no cenário da 

educação pública, inclusive no sentido de trazer elementos que a aproximassem de um sistema 

orgânico de educação, ainda se tratava de reformas estaduais, permanecendo ausente um projeto 

nacional de educação. 

 

3.3 Industrialização, urbanização e novas exigências de instrução: propostas de 

autonomia nos movimentos operários 

 

A história da Primeira República também pode ser contada pela formação de uma nova 

paisagem no cenário nacional, a das cidades e suas indústrias. Segundo Schwarcz e Starling 

(2018), de 1880 até 1930, a sociedade brasileira se dinamizou intensamente, com um 

crescimento geral da população e com os processos de industrialização via substituição das 

importações e de urbanização, com a crescente crise das economias agrícolas. Nesses processos, 

por outro lado, destaca-se o forte caráter repressivo do Estado, a manutenção de práticas 

políticas patrimonialistas; o racismo institucional, se consolidando com abolição e ancorado em 

doutrinas raciais, e os processos de expulsão da pobreza para as periferias das cidades. 

A urbanização alterou a feição do país, trazendo um novo quadro de serviços urbanos, 

incluindo novo funcionalismo público e estatal. Um intuito civilizatório marcava as políticas 

públicas, com a criação de teatros, escolas e estruturas urbanas, mas também de exclusão e sub-

cidadania de negros e indígenas (SCHWARCZ; STARLING, 2018). 

No advento da República, embora o entusiasmo com a educação pudesse sinalizar mais 

inclusão social, a realidade política e econômica não caminhou nesse sentido e a própria visão 

de educação que prevalecia não incorporava os grupos minorizados. A abolição da escravidão 

e os processos de industrialização impunham novas exigências produtivas que demandavam 

instrução. Havia, portanto, um problema de fundo nesse momento: a substituição da mão de 

obra escravizada pelo trabalhador livre, cabendo à educação, no ideário republicano, a tarefa de 

formar um novo tipo de trabalhador.  

A educação foi chamada a participar do debate sobre a formação da mão de obra 

assalariada no Brasil, inclusive com propostas de criação de escolas agrícolas e colônias 

orfanológicas para “transformar a infância abandonada, em especial os ingênuos, nome dado às 

crianças libertas em consequência da lei do ventre livre, em trabalhadores úteis” (SAVIANI, 
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2013, p. 163), evitando que caíssem na indigência da qual eram acusados os adultos livres e 

pobres.  

Contudo, nem mesmo esse projeto higienista de educação e voltado para formação de 

mão de obra se efetivou. Ao invés da escola para os libertos, a mão de obra foi suprida pelos 

imigrantes.  

Segundo Rocha (2018, p. 62), as doutrinas raciais, que ganharam destaque no Brasil em 

meados do século XIX a partir do discurso de médicos, sanitaristas e juristas, se fizeram 

presente na conjuntura política imigratória ao longo da implantação da República: “Durante a 

República, a imagem de um Brasil branco se caracterizou pelo incentivo à entrada de 

imigrantes, privilegiando aqueles de origem europeia”. 

As discussões sobre uma instrução pública nacional, que vinham crescendo com as 

medidas de libertação lenta e gradual dos brasileiros escravizados, desapareceram quando da 

abolição definitiva. Desde 1870, o governo já assumia investimentos na importação de mão de 

obra imigrante para as lavouras cafeeiras. Como visto anteriormente, apesar da retórica 

republicana de entusiasmo com a educação, a Constituição de 1891 desonerou o governo federal 

de garantir a instrução primária, fosse à população negra liberta ou aos demais cidadãos.  

Mas, se na educação oficial não se formava um projeto de educação nacional no qual 

fosse possível considerar a autonomia das escolas, no campo das ideias pedagógicas contra-

hegemônicas cresciam propostas de autogestão educacional, tanto no âmbito de movimentos 

autonomistas, quanto das ideias libertárias que chegaram com os imigrantes.  

Com a imigração direcionada aos postos de trabalho da incipiente industrialização, 

começou a se formar no Brasil um movimento operário que, segundo Schwarcz e Starling 

(2018), ganhou destaque com greves, manifestações e com a criação de órgãos de representação 

como sindicatos e partidos, com destaque a partir dos anos 1910. Embora diferentes entre si, 

esses movimentos articulavam demandas por direitos trabalhistas e sociais e por cidadania. 

Nesse cenário, a demanda por uma escola popular foi trazida de diferentes formas.  

Saviani (2013) destaca três vertentes dos movimentos operários e suas ideias 

educacionais. Os Partidos operários de matriz socialista, presentes desde o início da república, 

e os movimentos comunistas, mais presentes a partir de 1920, defendiam o ensino popular 

gratuito, laico e técnico-profissional, demandando por educação pública para filhos dos 

operários. Não havia necessariamente uma proposta pedagógica clara, mas sim uma demanda 

pelo direito social à educação, com a compreensão de que ele deveria ser prestado pelo Estado.  

Já nos movimentos anarquistas e anarco-sindicalistas, presentes a partir dos primeiros 

anos do século XX, a educação ocupa posição central no ideário político libertário e há 
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propostas pedagógicas definidas. O movimento organizou escolas próprias, autogeridas, que 

negavam a participação do Estado na educação, por considerá-la intrinsecamente autoritária. 

Defendia-se a autogestão de instituições populares, do ensino primário à universidade 

(MARTINS, 2002b)10. Destacaram-se exemplos concretos nesse sentido, como a Escola 

Libertária Germinal (1904), a Escola Social da Liga Operária de Campinas (1907), a Escola 

Livre 1º de maio (1911), e as Escolas Modernas, iniciativas que sofreram repressão, inclusive 

policial, na década de 1920. O próprio movimento operário autônomo foi inviabilizado quando 

do Governo Getúlio Vargas, assim como suas iniciativas educacionais. 

Embora a noção de autonomia das pedagogias libertárias não caiba na ideia de um 

sistema de educação organizado enquanto política pública11, a existência de escolas autogeridas 

como parte de um projeto político maior parece contribuir com a leitura de que a tensão em 

torno da presença ou não do Estado na educação existe tanto nas disputas postas pelas 

pedagogias hegemônicas e oficiais, quanto nas ideias pedagógicas contra hegemônicas ou de 

esquerda.  

Até os anos de 1930 prevaleceu um ideário hegemônico liberal e uma concepção de 

federalismo nas políticas educacionais em que o governo federal não se apresentou como uma 

mão forte na educação, regulamentadora ou garantidora do ensino básico público. Pode-se dizer 

que a Primeira República se encerra sem um projeto nacional de educação definido, onde a 

única autonomia escolar possível estaria nas citadas iniciativas de autogestão escolar, seja dos 

movimentos operários, seja no âmbito das igrejas ou iniciativas particulares ou familiares. 

No campo das ideias pedagógicas, esse cenário começa a mudar na década de 1930 e 

destaco o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) como um marco importante de 

uma concepção de educação pública que, embora também liberal, demandava a existência de 

um projeto nacional, com currículo e financiamento público, para a educação pública. É esse o 

tema que o próximo tópico inaugura. 

  

 
10 Martins (2002b) esclarece como a autogestão de escolas se relacionava às propostas de autogestão de fábricas e 

oficinas, como modelo ou protótipo para o que seria uma nova forma de organização da sociedade. 
11 Sobre as concepções de autonomia nas pedagogias autogestionárias, o documento “La Autogestión en los 

sistemas educativos. Paris: Unesco, 1981” é uma importante referência para a discussão conceitual sobre o tema 

da autogestão e traz a avaliação de algumas experiências autogestionárias na educação, abordando a diferença 

entre as pedagogias libertárias, que preconizam uma liberdade total do aluno, e as pedagogias ativas, que propõem 

uma relação diferente entre os alunos, professores e ambiente escolar, com foco na construção de um indivíduo 

autônomo.  
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CAPÍTULO IV 

4 LINHA DO TEMPO: AUTONOMIA DA ESCOLA NA HISTÓRIA DAS IDEIAS 

PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL (1932 - 2014) 

 

4.1 A construção das bases para um projeto nacional de Educação 

 

4.1.1 O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932 

 

Na esteira das mudanças econômicas e políticas pela qual passava o país nas décadas de 

1920 e 1930, também no âmbito da cultura uma nova agenda de ideias e referências se 

apresentava. Os modernismos dos anos 1920 propunham, a partir de uma elite intelectual, uma 

redefinição da identidade nacional: 

Os anos 1920 abriram uma agenda de mudanças e inauguraram no país hábitos, 

procedimentos e diagnósticos que orientariam várias gerações. Se nesse momento se 

generalizou um sentimento de decepção com relação à República, foi também nele 

que se imaginou um Brasil moderno. Sobretudo a intelectualidade nacional passaria a 

questionar concepções mais tradicionais na área da cultura, assim como enfrentaria as 

instituições republicanas, elevando o tom da ruptura. Aí estavam novos atores que 

passaram a lutar por direitos e participação (SCHWARCZ; STARLING, 2018, p. 

338). 

A ideia de romper com os padrões vigentes, sobretudo os vinculados à cultura 

bacharelesca, e construir uma nova linguagem sobre o Brasil, trazia a crítica à importação de 

padrões estrangeiros artificiais e alheios à realidade nacional.  

Nesse processo de “abrasileiramento do Brasil” (SCHWARCZ, STARLING, 2018, p. 

339), Mario de Andrade, por exemplo, foi uma figura proeminente, em especial quanto à 

incorporação de culturas e histórias nacionais diversas para uma refundação cultural do país. 

Diversos intelectuais que fizeram parte dos movimentos modernistas também se engajaram em 

propostas de uma nova educação, como o próprio Mario de Andrade, com destacada atuação 

na educação infantil12. 

É nesse contexto que ganhou destaque um pensamento intelectual em busca de uma 

educação brasileira. Um novo pensamento que propunha que tendências internacionais 

 
12 “Como exemplos dessa atuação estão os Parque Infantis, idealizados por Mario de Andrade e implementados 

pela Prefeitura de São Paulo entre 1935 e 1938, como parte da política de assistência e educação infantil. Os 

Parques ficaram conhecidos por não separarem os pilares do cuidado assistencial, da educação e da cultura, 

propondo uma concepção integral de atendimento à criança, com ênfase nas manifestações culturais brasileiras e 

suas relações com o imaginário infantil” (LOVATO; GOUVÊA, 2017, p. 124). 
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pudessem ser absorvidas, mas transformadas à realidade nacional, rompendo com os padrões 

da escola tradicional que não atendia às demandas brasileiras.  

Parte importante desses intelectuais se reunia na Associação Brasileira de Educação 

(ABE), criada em 1924. Segundo Schueler e Magaldi (2009, p. 46), a ABE “passou a se situar, 

em grande medida, como porta-voz da “causa educacional” e como espaço privilegiado de 

debates em torno de projetos relativos à escola pública brasileira, articulados, por sua vez, a 

projetos voltados para a construção da nação”.  

Embora na sua fundação congregasse diferentes correntes do pensamento educacional, 

a ABE, que em 1927 organizou a 1ª Conferência Nacional de Educação13, se destacou como 

instituição propulsionadora dos ideais do escolanovismo, movimento de renovação do ensino 

que ganhou força na Europa e nos EUA no final do século XIX como contraposição à educação 

tradicional, e que se disseminou no Brasil na primeira metade do século XX.  

A ideia de refundar as instituições culturais, incluindo a escola, retoma os pontos 

destacados no tópico anterior quanto à necessidade de se construir um projeto nacional de 

educação pública e encontra aí o tema da autonomia da escola. A construção de uma escola 

pública brasileira só se faria possível pela formação de um sistema orgânico de ensino que, ao 

mesmo tempo, reconhecesse as especificidades culturais locais e permitisse a identificação da 

escola com a comunidade, atuando como uma instituição atenta aos interesses e realidades do 

seu entorno: a escola como uma “comunidade em miniatura”, termo utilizado pelo Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova (1932).  

É nesse sentido que proponho utilizar o Manifesto de 1932 como marco inicial da linha 

do tempo que trago neste trabalho. Seu texto apresentava duas importantes premissas à 

autonomia das escolas públicas: (i) a necessidade de um projeto nacional de educação com 

coordenação e financiamento federal e (ii) a organização da educação pública em um sistema 

cuja ponta (a escola) deteria a possibilidade de constituir-se como uma unidade 

pedagogicamente autônoma, desde que alinhada às diretrizes e normas nacionais. Portanto, o 

Manifesto de 1932 continha em si um projeto político nacional de educação pública, 

descentralizado e de base democrática. 

Com as necessárias ressalvas quanto à diversidade do espectro político que compunha 

o Manifesto de 1932, tanto que não é essa a proposta do texto que vai se incorporar à política 

 
13 A partir de 1922, Centenário da Independência, o Ministério da Justiça promoveu diversas conferências 

nacionais sobre Educação. Com a organização da ABE, em 1923, foi essa instituição que assumiu, nacionalmente, 

o estudo e encaminhamento das questões educacionais. É neste contexto que, em dezembro de 1927, aconteceu, 

em Curitiba, a Primeira Conferência Nacional de Educação. As teses da Conferência foram publicadas pelo Inep 

e estão disponíveis em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001825.pdf. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001825.pdf
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educacional daquele momento, considero que seu texto inaugurou no debate público sobre 

educação as bases da ideia de autonomia pedagógica das escolas em um sistema nacional de 

educação. É disso que tratarei adiante. 

Antes, contudo, para que o Manifesto de 1932 possa ser devidamente contextualizado 

não apenas no momento cultural, mas também no momento político do Brasil, é preciso 

considerar o cenário das políticas educacionais no início dos anos 1930. 

A substituição da hegemonia cafeeira paulista, característica da Primeira República, por 

novas forças políticas, econômicas e sociais vai culminar na chamada Revolução de 1930, um 

golpe de Estado que depôs o presidente da República Washington Luís e instituiu um governo 

provisório comandado por Getúlio Vargas. Um novo projeto político para o país se estabeleceu, 

com forte influência da indústria em desenvolvimento, instaurando uma reorganização do 

Estado e seus serviços públicos, dentre eles a educação.  

No início dos anos de 1930, os renovadores (ou escolanovistas) e os católicos 

consolidaram-se como as grandes forças propulsoras das ideias hegemônicas na educação14. Os 

renovadores inspirados na efervescência cultural e intelectual dos anos 1920 e os católicos 

imbuídos da tarefa de reagir à perda de influência que sofreram na Constituição de 1889. No 

âmbito das políticas educacionais, a acomodação dessas duas forças deu o tom das primeiras 

reformas da instrução pública, realizadas por Francisco Campos, responsável pela Educação no 

governo provisório de Vargas, instaurado em 1931. 

O que a Reforma Francisco Campos tem a dizer sobre o tema da autonomia?  

Dentre os decretos federais que compuseram a reforma, destaca-se o Decreto n.º 19.850, 

de 11 de abril de 1931, que criou o Conselho Nacional de Educação, os decretos n.º 19.890/1931 

e n.º 21.241/1932, que reorganizaram o ensino secundário. O Governo Provisório de 1931 

também criou o Ministério da Educação, com o nome de Ministério dos Negócios da Educação 

e Saúde Pública (Decreto n.º 19.402/1930). A criação do Ministério da Educação (MEC), onze 

dias após assumir o poder, indicava uma nova fase para o dilema da presença do Estado na 

educação.  

Com a criação de órgãos centrais e de uma estrutura administrativa mais especializada 

para a educação, Francisco Campos estruturou e centralizou na administração federal mais 

tarefas à União no campo da educação, inclusive da educação básica. Nas disputas que se 

travavam em torno da centralização vs. descentralização, embora ainda faltasse uma 

 
14 Os termos deste debate e a forma como ele moldou a construção das instituições educacionais brasileiras são 

temas detalhado por Cury (1984) em “Ideologia e Educação Brasileira: Católicos e liberais”. 
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especialização voltada ao tema da educação básica, nesse momento, houve uma inflexão e o 

sentido passou a ser mais claramente o da centralização, com maior presença normatizadora da 

União na Educação. É a partir da Reforma Francisco Campos que se evidenciou a “orientação 

do novo governo de tratar a educação como questão nacional, convertendo-se, portanto, em 

objeto de regulamentação em seus mais diversos níveis” (SAVIANI, 2013, p. 196). 

A criação do Conselho Nacional de Educação, pelo Decreto n.º 19.850, de 11 de abril 

de 1931, evidenciou essa nova tendência normatizadora. Nesse sentido, o Art. 2º do decreto: 

“O Conselho Nacional de Educação destina-se a colaborar com o Ministro nos altos propósitos 

de elevar o nível da cultura brasileira e de fundamentar, no valor intelectual do indivíduo e na 

educação profissional apurada, a grandeza da Nação” (BRASIL, 1931). 

O mesmo artigo, porém, ao afirmar uma função patriótica, unificadora e de elevação da 

moral nacional pela educação, já revelava um discurso que dificilmente seria compatível com 

a autonomia pedagógica das escolas. No caso, não é a existência de um Conselho Nacional 

normatizador que é incompatível com autonomia. Pelo contrário, a um órgão central que atue 

para esclarecer diretrizes e interpretações comuns ao sistema é um elemento positivo e, 

idealmente, democrático na organização da educação. Estava entre as funções do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) “firmar as diretrizes gerais do ensino primário, secundário, 

técnico e superior, atendendo, acima de tudo, os interesses da civilização e da cultura do país” 

(BRASIL, 1931). 

Contudo, a ideia que sustentava essa criação não afirmava um discurso de diversidade 

e autonomia, mas de uniformização, centralismo e superposição dos “interesses da civilização 

e da cultura do país” em relação a possíveis interesses locais. É de se lembrar que nesse 

momento regimes totalitários de base fascista se consolidavam na Europa, e o Brasil não 

passaria imune a esse processo. A exposição de motivos do decreto é ainda mais clara: 

A criação do Conselho Nacional de Educação corresponde a uma utilidade de caráter 

imperioso e inadiável. Os nossos aparelhos e centros de direção e de orientação do 

ensino tem um cunho acentuadamente e quase exclusivamente administrativo e 

burocrático. Daí a deficiência do seu funcionamento em tudo quanto se refere à parte 

técnica e didática do ensino. Além disso, a orientação do ensino, em todos os seus 

ramos, exige vistas largas, dilatados horizontes e cultura em que se reúnam os 

predicados de variedade e unidade. Requer, portanto, um órgão em que encontram 

expressão e caráter as correntes do pensamento contemporâneo, de sorte que o ensino 

possa ser considerado em função das exigências e transformações do nosso estado de 

cultura. Ora, somente num grupo de elite, escolhida dentre o que temos de melhor 

com matéria de cultura e de educação, poderá exercer essas altas e nobres 

funções de orientação e do conselho. O Conselho Nacional de Educação destina-se, 

portanto, a representar um grande papel no conjunto da organização administrativa e 

técnica do ensino no Brasil, contribuindo com a sua influência e autoridade, para que 

se mantenham as linhas claras, segundo as quais a presente reforma procura orientar 

as atividades didáticas e culturais dos nossos institutos de ensino. Demais, de modo 
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imediato e prático, o Conselho Nacional de Educação passará a exercer funções de 

superintendência e de controle em tudo quanto se refere às equiparações de institutos 

de ensino secundário e superior aos modelos oficiais (BRASIL, 1931, n.p., grifos 

nossos)15. 

Também os decretos de organização do ensino secundário, voltados ao regime do 

Colégio Pedro II e escolas equiparadas, demonstravam forte centralismo e deixavam pouca ou 

nenhuma autonomia a essas instituições. Os decretos definiram a organização dessa etapa de 

ensino, regulamentando o programa de aulas, regime de ingresso do corpo docente, exames de 

admissão e avaliações, horário escolar. A disciplina das avaliações foi minuciosa, constando no 

decreto a quantidade e data de provas, tipos de avaliação e forma de julgamento. 

Os referidos decretos se impunham como regulamento do Colégio Pedro II, escola de 

responsabilidade da União, porém determinavam também sua aplicação a outras instituições, 

particulares ou estaduais, que fossem reconhecidas como instituições de ensino secundário, 

mediante inspeção federal.  

Palma Filho (2005) chama atenção para um caráter seletivo e elitista do regime de ensino 

imposto ao secundário, altamente rígido e meritocrático. Assim, ao mesmo tempo em que o 

governo provisório e a reforma Francisco Campos criaram condições para um sistema de 

educação, com o MEC, o CNE e a previsão de mais fundos para a educação, quando observamos 

a proposta político-pedagógica em que as novas instituições se apoiam, não estava presente a 

possibilidade de autonomia às instituições de ensino. O próprio discurso a sustentar as reformas 

já revelava a tendência a um centralismo autoritário nas mudanças que se operavam na 

educação.  

Cury (2010a) destaca que a hegemonia liberal que marcou a organização do Estado na 

Primeira República sofreu uma descontinuidade na década de 1930. O estado brasileiro se 

tornou mais interventor, inclusive em matéria educacional. A conclusão sobre essa tendência 

favorecer ou não a autonomia das escolas dependeria das bases mais ou menos democráticas 

que sustentavam a assunção de novas tarefas educacionais à União. Nesse momento da história 

da educação brasileira, a centralização, ainda que inicialmente amparada em um governo 

constitucional democrático (respaldado na Constituição Federal de 1934), já indicava o 

caminho não democrático que viria a culminar em novo golpe de Estado, com o estabelecimento 

do Estado Novo e da Constituição outorgada de 1937. É nessa escalada de autoritarismo que 

uma nova estrutura da educação pública vai se consolidar, favorecendo a construção de um 

 
15 Transcrevi o trecho do decreto fazendo a adaptação ortográfica para as regras atuais da língua portuguesa, a fim 

de facilitar a compreensão do texto.  
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sistema nacional de ensino, porém longe das bases democráticas necessárias à ideia de 

autonomia da escola.  

É o próprio Francisco Campos, inclusive, que passa de responsável pela pasta de 

educação à responsável pela redação da Constituição autoritária de 1937, tornando-se um 

grande ideólogo do autoritarismo no Brasil (SAVIANI, 2013). 

Em resumo, quando se formaram as instituições capazes de sustentar um projeto 

nacional de educação, esse projeto não viria a se implementar em um terreno democrático. De 

certa forma, isso representa uma derrota parcial dos valores do Manifesto de 1932, que trazia 

em seu texto princípios políticos declaradamente democráticos. Quando olhamos, contudo, para 

os signatários desse texto e para os rumos que estes nomes tomaram na sequência da história 

da educação, vê-se com mais clareza que estes princípios democráticos não representavam um 

consenso político nem mesmo interno. 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) foi um documento teórico e 

político, elaborado por intelectuais, de diferentes áreas de atuação, como proposta de 

reconstrução das bases filosóficas, administrativas, políticas e pedagógicas da educação pública 

no Brasil. 

Em 1931, em um congresso promovido pela ABE, que tinha por objetivo apresentar ao 

novo governo sugestões para mudanças na educação nacional, definiu-se a proposta de lançar 

um manifesto expondo princípios e acordos mínimos daquele grupo. Foi Fernando de Azevedo, 

nessa mesma conferência, quem se incumbiu da tarefa de redação do texto, publicado pouco 

tempo depois, em 1932.  

Embora diretamente influenciado pelo movimento escolanovista, que na Europa e EUA 

propunha a renovação das escolas e suas práticas, o Manifesto de 1932 revela que, no Brasil, 

esse movimento teria uma peculiaridade importante, que é o seu direcionamento à escola 

pública, diretamente prestada pelo Estado, ou seja, visando uma política estatal de educação (ao 

passo que internacionalmente foi um movimento mais ligado a iniciativas privadas de ensino).  

Isso se deve principalmente ao fato de que, pela precariedade do sistema de educação 

pública que ainda se tinha no Brasil, falar de reconstrução educacional sem tratar da 

organização de um sistema público e popular de ensino não teria impacto na questão de fundo 

principal ao Manifesto de 1932, que era também endereçar os temas do desenvolvimento 

econômico e institucional no Brasil. Nesse sentido, o início do texto já afirma: 

[...] 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 
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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 et al., 2010, p. 33, 

grifos nossos).  

Nota-se que a abertura do texto do Manifesto de 1932 já apresenta a necessidade de um 

verdadeiro plano nacional, um projeto público de educação que pudesse ter continuidade, 

superando o caráter fragmentado e desarticulado que os pioneiros atribuíam à educação 

brasileira devido à “sucessão periódica de reformas parciais e frequentemente arbitrárias, 

lançadas sem solidez econômica e sem uma visão global do problema” (AZEVEDO et al., 2010, 

p. 33).  

Aqui já se identifica a primeira premissa que este trabalho adota como necessária à 

autonomia das escolas: a existência de um plano nacional que unisse as escolas em um sistema 

com diretrizes e finalidades claras. Os pioneiros, embora defensores da descentralização em 

matéria educacional, não renunciavam a um plano político-social homogêneo para a educação, 

que pudesse atrair e orientar as instituições escolares em uma direção determinada 

nacionalmente.  

Assim, propunham um acordo maior, um consenso político mínimo direcionado à 

reconstrução do sistema público de ensino, que pudesse perdurar a despeito das mudanças de 

governo. A proposta é coerente com o contexto que tornou possível o próprio Manifesto de 

1932, um consenso de intelectuais que reuniu em torno das pautas educacionais espectros 

políticos muito diversos, como se nota pela lista de signatários e em especial pelo destino 

político que eles tiveram nos anos subsequentes. Isso inclui a participação de intelectuais de 

matriz socialista, como Edgar Sussekind Mendonça e Armanda Alberto, liberais-democratas, 

como Anísio Teixeira, e figuras como Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, que 

contribuíram com projeto de educação do Estado Novo. 

O tema da autonomia se destaca no Manifesto de 1932 primeiramente nesse sentido de 

autonomia da educação pública com relação a outros campos e agendas políticas, para que um 

projeto nacional de educação pudesse ter continuidade política e sustentabilidade econômica.  

Em subtópico específico, intitulado “autonomia da função educacional”, os Pioneiros 

afirmam que, enquanto subordinada a interesses transitórios, pessoais ou partidários, a 

educação pública jamais seria uma tarefa possível:  

Toda a impotência manifesta do sistema escolar atual e a insuficiência das soluções 

dadas às questões de caráter educativo não provam senão o desastre irreparável que 

resulta, para a educação pública, de influências e intervenções estranhas que 

conseguiram sujeitá-la a seus ideais secundários e interesses subalternos. Daí 

decorre a necessidade de uma ampla autonomia técnica, administrativa e 

econômica, com que os técnicos e educadores, que têm a responsabilidade e devem 
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ter, por isto, a direção e administração da função educacional, tenham assegurados os 

meios materiais para poderem realizá-la (AZEVEDO et al., 2010, p. 47, grifos 

nossos).  

Além da autonomia política e técnica, propunha-se também um fundo direcionado 

exclusivamente à educação: “construído de patrimônios, impostos, e rendas próprias [...] 

administrado e aplicado exclusivamente no desenvolvimento da obra educacional, pelos 

próprios órgãos do ensino, incumbidos de sua direção” (AZEVEDO et al., 2010, p. 47).  

Não bastaria, assim, a criação de uma estrutura administrativa especializada para a 

educação pública, algo que o governo provisório e a Reforma Francisco Campos procuraram 

fazer, mas seria necessário que se conferisse autonomia técnica e funcional a esses órgãos, para 

que não fossem capturados por interesses alheios ao projeto de educação nacional. Ao contrário 

dessa proposta do Manifesto de 1932, a educação pública no Brasil foi historicamente 

instrumentalizada por interesses de governo, sobretudo governos autoritários como se tornaria 

o próprio Governo Getúlio Vargas. Não se pode dizer que na Reforma Francisco Campos tenha 

sido garantida essa autonomia dos órgãos educacionais de que fala o Manifesto de 1932, o que 

ficaria ainda mais claro na vigência do Estado Novo.  

A autonomia pedagógica das escolas, sendo as escolas também partes do sistema de 

educação, decorre diretamente dessa ideia de que deva haver uma autonomia da função 

educacional e suas instituições. Dessa forma, a proposta do Manifesto dos Pioneiros de 1932 

estaria muito mais alinhada na direção da autonomia escolar do que a Reforma Francisco 

Campos ou as reformas que se implementaram posteriormente, no governo constitucional de 

Vargas e no Estado Novo. 

Segundo ponto importante nesse tema, a partir do Manifesto de 1932, é a centralidade 

conferida ao Poder Público na prestação de educação. A afirmação da função educacional como 

uma função pública e estatal, ainda que fosse possível a participação da iniciativa privada foi, 

inclusive, um ponto que gerou reações adversas ao Manifesto. Essas reações vinham de setores 

mais conservadores, em especial católicos, que afirmavam a centralidade da função educacional 

na Igreja e na Família. Os Pioneiros não rejeitaram a participação da iniciativa privada na 

educação, mas destacaram o papel protagonista do Estado. 

Aqui se encontra o eixo central do tema da autonomia pedagógica da escola pública: a 

ideia de que a educação deve ser uma função pública, articulada por políticas de Estado. A 

afirmação da liberdade dos indivíduos, da família, das instituições e do próprio mercado como 

argumento para rejeitar um estado atuante na educação foi um debate presente desde a Primeira 

República e que acompanhou as discussões em torno do tema da autonomia escolar ao longo 
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de diferentes governos e constituições. Mesmo na Constituição Federal de 1988, que não deixa 

dúvidas quanto à essencialidade da educação pública e estatal, há uma tensão no tema do quão 

presente deve ser o Estado em matéria de educação.  

No Manifesto de 1932, o tema é endereçado no sentido da afirmação desse estado forte. 

O primeiro subtópico da parte intitulada “O Estado em face da educação” é nomeado “A 

educação, uma função essencialmente pública”. Nele, o texto vai reafirmar que a educação é 

uma das tarefas principais do Estado, e que a família deve se empenhar como colaboradora 

dessa obra que é, antes de tudo, social (e pública).  

Em seguida, ao tratar do princípio da escola única, reafirma a necessidade de “um plano 

geral de educação, de estrutura orgânica, que torne a escola acessível, em todos os seus graus, 

aos cidadãos a quem a estrutura social do país mantém em condições de inferioridade” 

(AZEVEDO et al., 2010, p. 44). Neste tema, adota a ideia de uma mesma escola para todos, 

visando a superação da desigualdade de acesso que já impunha trajetórias escolares muito 

diferentes a depender da classe social do aluno. Sem afastar a possibilidade de instituições de 

ensino particulares, desde que com a vigilância do Estado, nesse ponto os Pioneiros são mais 

claros na defesa da prevalência estatal na educação, com a garantia de uma mesma educação 

básica – dos 7 aos 15 anos – para todos.  

No mesmo sentido de garantia de educação pública pelo Estado estão os princípios da 

gratuidade, obrigatoriedade e coeducação, tratados na sequência do texto. Trata-se de princípios 

educacionais que apontam para uma igualdade no acesso e no ensino que somente o Estado 

poderia garantir. Tais princípios também foram um ponto relevante nas divergências políticas 

que se seguiriam ao Manifesto de 1932.  

Em continuidade, ao falar da unidade da função educacional, o Manifesto propõe a 

estruturação de um sistema de ensino de inspiração nos conceitos da biologia: partes orgânicas 

unidas, formando um conjunto coerente e articulado. A ideia de que haveria uma finalidade e 

um princípio biológico da educação inspira a concepção pedagógica e doutrinária dos Pioneiros, 

mas também a própria organização administrativa da educação pública, que contaria com uma 

“coerência interna e unidade vital”. Um sistema fundado a partir de um “princípio unificador, 

que modifica profundamente a estrutura íntima e a organização dos elementos constitutivos do 

ensino e dos sistemas escolares” (AZEVEDO et al., 2010, p. 46). Essa visão trazida da biologia, 

de que o sistema de educação pode ser uma unidade orgânica com partes autônomas, mas não 

independentes, é outra importante premissa argumentativa para a ideia de autonomia das 

escolas. Ao mesmo tempo, essa argumentação que toma a ordem biológica como referência 

deve ser vista com ressalvas, pois pode cumprir duas funções. A primeira delas, propriamente 
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retórica, visa corroborar a argumentação em prol de um sistema orgânico, bem ordenado. A 

outra, contudo, pode, perigosamente, resvalar na chamada “falácia naturalista”, pela qual se 

afirma que o ordenamento da história e da cultura decorreria do ordenamento biológico, o que 

é um perigo teórico de redução a um determinismo. Importante observar que o Manifesto de 

1932 se manteve, um tanto ambiguamente, entre essas duas funções, sendo a primeira a que 

dialoga com a ideia de autonomia da escola. 

Em continuidade às referências de concepção de autonomia no texto do Manifesto de 

1932, além de tratar da autonomia da função educacional, os Pioneiros também abordaram 

especificamente o tema da descentralização federativa e da diversificação do ensino, ou 

multiplicidade na unidade: 

A organização da educação brasileira unitária sobre a base e os princípios do Estado, 

no espírito da verdadeira comunidade popular e no cuidado da unidade nacional, não 

implica um centralismo estéril e odioso, ao qual se opõem as condições geográficas 

do país e a necessidade de adaptação crescente das escolas aos interesses e 

exigências regionais. Unidade não significa uniformidade (AZEVEDO et al., 

2010, p. 47, grifos nossos).  

A visão de federalismo dos Pioneiros é descentralizadora, devendo competir aos estados 

a prestação direta de educação, dentro dos princípios gerais que viriam a ser fixados 

nacionalmente em uma nova Constituição Federal. Ao governo central, por meio do Ministério 

da Educação, caberia, na proposta do Manifesto de 1932, a normatização (na Constituição e em 

leis ordinárias) e fiscalização, o suporte material e a facilitação do intercambio pedagógico e 

cultural entre os estados.  

Esta visão descentralizadora se diferencia da descentralização político-educacional que 

prevalecia nas ideias pedagógicas na Primeira República e essa diferença pode ser concluída 

pela interpretação das propostas de organização federativa combinada com os princípios 

afirmados pelo Manifesto de 1932. A função educacional seria, sim, descentralizada, porém de 

prestação obrigatória, gratuita, laica e de igual acesso a todos, com recursos e estrutura 

institucional compartilhada com a União, portanto não se trataria de manter a fragmentação 

típica da educação brasileira até os anos 1930. Ao mesmo tempo, também não se tratava de 

afirmar um centralismo autoritário, que é o que viria a se constituir nos anos seguintes. Os 

Pioneiros, nesse sentido, propunham a descentralização democrática com a coordenação do 

sistema pelo governo federal, que é a configuração política em que se é possível falar em 

autonomia das escolas.  
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Essa orientação política, que vou chamar de liberal-democrática, fica mais clara nos 

trechos finais do Manifesto de 1932, ao tratar da função social da escola e da sua ligação 

intrínseca com a agenda democrática.  

Além do aspecto de contribuição para o desenvolvimento econômico e ingresso 

definitivo na modernidade, o problema da educação pública foi expresso no Manifesto de 1932 

como uma questão essencial à democracia. 

Em primeiro lugar, é atribuída à escola uma função social de integração com seu 

entorno, o que lhe exigiria uma característica de “organismo maleável e vivo” (AZEVEDO et 

al., 2010, p. 61), permeável. Esse aspecto, se lido em conjunto à abordagem biopsicológica de 

educação que fundamenta a Escola Nova, fundamenta uma proposta de formação integral do 

aluno enquanto sujeito social, consciente de si e da nação. O próprio texto situa essa abordagem 

complementar a partir de estudos sociológicos, da posição da escola em face da vida e da 

comunidade, como instituição social. Assim, não bastaria a contribuição da biologia e da 

psicologia, nas quais se encontraria o fundamento para uma ideia de autonomia do indivíduo-

aluno, sendo a base pedagógica do manifesto também ancorada na função social da educação e 

da escola, de onde se poderia extrair uma concepção de autonomia da instituição-escola.  

Sobre esse aspecto, inclusive, cabe destacar alguns indícios da concepção de autonomia 

que apresenta o Manifesto de 1932. Embora a concepção de educação e autonomia da Escola 

Nova seja apoiada no caráter biopsicológico da tarefa educativa, a qual se concentra nos 

interesses individuais do aluno, há em diversas passagens do Manifesto de 1932 também uma 

dimensão social, que amplia a noção de interesse subjetivo para além do individualismo do 

sujeito liberal: 

A educação nova [...] se funda sobre o princípio da vinculação da escola com o meio 

social, tem seu ideal condicionado pela vida social atual, mas profundamente 

humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação. A escola tradicional, 

instalada para uma concepção burguesa, vinha mantendo o indivíduo na sua 

autonomia isolada e estéril, resultando da doutrina do individualismo libertário... 

(AZEVEDO et al., 2010, p. 40-41, grifos nossos). 

Há, assim, uma proposta de “harmonizar os interesses individuais e os interesses 

coletivos” (AZEVEDO et al., 2010, p. 42) que, interpretada a seu tempo, indica uma concepção 

mais coletiva de autonomia, construída com e para a sociedade, e profundamente vinculada ao 

trabalho como essência e meio de solidariedade social. Nesse ponto, Saviani (2013) chega a 

destacar inspirações socialistas no Manifesto, o que reforça o caráter diverso das orientações 

políticas que lhe compõem. 
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É nesse momento que os Pioneiros se referem à escola nova como uma “comunidade 

em miniatura”, “um ambiente dinâmico em íntima conexão com a região e a comunidade” 

(AZEVEDO et al., 2010, p. 50). Aqui fica ainda mais claro como o Manifesto de 1932 trazia 

as premissas doutrinárias e políticas para autonomia institucional da escola e para um princípio 

de gestão democrática, que só viria a ser positivado muito tempo depois.  

Por fim, todo esse entendimento é situado num programa de deveres da democracia, 

tópico final do texto. Nele, retoma-se a ideia do dever do Estado de promover a educação 

universal num projeto de reconstrução educacional do Brasil. A democracia é afirmada como 

princípio político que sustenta o Manifesto de 1932 e como o caminho que deveria tomar o país. 

Tratou-se, assim, de um documento de matriz predominantemente liberal, mas que advogou 

pela forte presença do Estado na educação como um dos deveres inerentes à democracia.  

Por esse tópico, ficaria evidente uma incompatibilidade do Manifesto dos Pioneiros de 

1932 com programas de governo autoritário. Não pela sua base teórica, biopsicológica ou 

sociológica, mas sobretudo pela afirmação da democracia como um fim e um meio da educação.  

Contudo, essa base política, embora expressa no texto, não representava todo o 

movimento da Escola Nova no Brasil e nem mesmo todos os signatários do Manifesto de 1932. 

A orientação liberal-democrática, que era representada, sobretudo, por Anísio Teixeira, não foi 

aquela aderida pelo projeto de educação do governo Vargas, ainda que aspectos pedagógicos 

da Educação Nova, e inclusive nomes importantes do movimento e do Manifesto de 1932, 

tenham feito parte das políticas educacionais que se firmaram de 1932 em diante. Retomarei 

esse ponto a seguir. Importa aqui, como encerramento do tópico, a identificação e 

sistematização, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), das premissas que essa 

pesquisa considera essenciais ao princípio da autonomia das escolas. Em resumo, elas podem 

ser apresentadas no seguinte esquema:  

(I) A construção da educação pública demanda um projeto nacional dotado de 

estabilidade.  

(II) O responsável principal pela elaboração e execução desse plano é o Estado, 

prestador primeiro e principal da educação.  

(III) Sua implementação depende da garantia de que as instituições públicas ligadas 

à educação detenham autonomia técnica, econômica e funcional.   

(IV)  Cumpre ao governo federal a instituição de normas e diretrizes para o sistema 

de educação como um todo, garantindo-se a unidade, mas também a diversidade, pela execução 

descentralizada dessas diretrizes – nos estados e municípios – e pela integração das escolas com 

seu entorno e realidade. 
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(V) A reconstrução da educação pública, através dos elementos anteriores, são parte 

de uma agenda democrática e é o ideal da Democracia que deve orientar tais ações e sistema.  

 

4.1.2 A Constituição de 1934 

 

O projeto político contido no Manifesto de 1932 foi diretamente combatido por setores 

conservadores da sociedade brasileira e acusado de ser anticristão e antiliberal (SAVIANI, 

2013). Embora a elaboração de diretrizes para a educação nacional tenha sido um pedido do 

próprio Governo Provisório à ABE, internamente a instituição se cindiu e integrantes da ABE, 

em especial os católicos, também fizeram oposição ao Manifesto (CURY, 1984). Já o MEC 

aderiu parcialmente ao discurso dos Pioneiros, incorporando elementos da pedagogia nova, mas 

não o projeto político liberal e democrático, no qual caberia a autonomia pedagógica das 

escolas. Ao contrário, mesmo com a restauração democrática e a nova Constituinte, as políticas 

educacionais já apontavam para um centralismo autoritário do governo federal.  

A formação de um novo Estado de direito, pós-revolução de 1930, pedia pela elaboração 

de uma nova Constituição, que engendrasse outra mentalidade de Estado brasileiro e seu papel 

no desenvolvimento econômico e social. No tema da educação, quem disputaria os princípios 

educacionais a serem constitucionalizados eram dois segmentos da classe dominante: os 

católicos e os liberais. Esses grupos entraram em choque porque queriam ver consagradas 

integralmente suas propostas na Carta de 1934 (CURY, 1984). O resultado foi uma Constituição 

contraditória em matéria de educação.  

As principais características do regime constitucional da educação, em 1934, podem ser 

resumidas na previsão da educação como um direito, reconhecendo seu caráter nacional e 

gratuito; na participação da União em todos os níveis de ensino; na ação supletiva da União aos 

Estados e municípios, com aplicação dos recursos públicos em educação; e na previsão do 

ensino religioso.  

No tema da autonomia das escolas, a Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, de 1934, representou um avanço parcial, à medida em que promoveu uma acomodação 

de forças capaz de abrigar algumas das premissas à ideia de autonomia – a previsão de 

elaboração de um Plano Nacional de Educação, a constitucionalização da obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino primário, a vinculação orçamentária, a liberdade de cátedra e o 

reconhecimento da educação como um direito –. A descentralização federativa aliada ao 

reconhecimento de um papel fundamental do governo federal na educação básica parecem ter 

se inspirado nas propostas do Manifesto dos Pioneiros (1932). Doutro lado, o contexto de 
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crescente centralização e personalismo político tornaria difícil qualquer aspecto de autonomia 

no âmbito da educação pública. A isso se soma a acomodação de princípios educacionais 

contraditórios à construção de um amplo direito à educação. 

A mesma Constituição, que no Art. 149 avançou ao reconhecer a educação como um 

direito, conviveu com previsões como a do Art. 138, que comportava um projeto eugênico na 

educação pública. Localizado fora do capítulo educacional, o Art. 138, b da Constituição de 

1934 estabelecia a incumbência da União, estados e municípios de “estimular a educação 

eugênica”. O Art. 138, g, na mesma linha, falava em “cuidar da higiene mental e incentivar a 

luta contra os venenos sociais” (BRASIL, 1934). 

Rocha (2018) discutiu o modo como essa previsão constitucional foi discutida e 

aprovada entre os eugenistas e os parlamentares constituintes de 1934. A autora analisou 

documentos como os Annais da Assembleia Nacional Constituinte de 1933/1934, o Boletim de 

Eugenia (1929/1933) e os Annais do 1º Congresso Brasileiro de eugenia (1929) para demonstrar 

que as ideologias de embranquecimento da população influenciaram os discursos e as políticas 

educacionais brasileiras nos anos 1930.  

A Constituição de 1934 revelava o que a elite, branca e alfabetizada, idealizava para a 

educação no Brasil: moldar o indivíduo para a vida moderna, a partir de um ideal higienista e 

eugênico de sociedade (ROCHA, 2018)16.  

Os dispositivos constitucionais que visavam “estimular a educação eugênica”, foram 

articulados pela Comissão Brasileira de Eugenia, cujos membros eram liderados por Renato 

Kehl, um dos principais nomes do movimento eugênico no Brasil17. O ideal eugênico de 

educação estava associado à formação de uma consciência eugênica nacional nos jovens 

brancos de elite, estimulando-se o vigor moral e físico e a continuidade hereditária desses 

atributos, evitando-se o matrimônio interracial.  

Na Constituinte de 1933 e 1934, o discurso eugênico, trazido como fator de 

melhoramento social e de reforço de um modelo idealizado de país, inspirado na Europa, se fez 

presente entre parlamentares e foi absorvido nos dispositivos citados, relativos às políticas de 

saúde e de educação. Para a autora citada: 

[...] a Constituição de 1934 foi divergente no modo como definiu seus conceitos a 

respeito da educação a qual se pretendia legislar. Ao mesmo tempo em que se discute 

 
16 Referindo-se à criação da comissão que elaborou o anteprojeto da Constituição de 1934, a autora destaca que: 

“a parte que versava sobre ‘Família, Educação, ordem Econômica e Social’ ficou a cargo de José Américo, João 

Mangabeira e Oliveira Vianna, este, reconhecido eugenista e defensor da proibição de imigrantes asiáticos no 

Brasil” (ROCHA, 2018, p. 64).  
17 Renato Ferraz Kehl foi médico, farmacêutico, editor proprietário do Boletim de Eugenia e um dos idealizadores 

da Eugenia no país (ROCHA, 2018). 
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a obrigatoriedade de ensino gratuito no país, e geralmente os estudos sobre este 

período ressaltam esta afirmativa, a partir da criação de um Plano Nacional de 

Educação, defende-se o estímulo à “Educação Eugênica”, amparada por um discurso 

de exclusão do pobre, negro e do imigrante (ROCHA, 2018, p. 72). 

Desse modo, embora tenha se tratado de uma Constituição com avanços no campo 

educacional, em especial quanto aos deveres de efetiva prestação desse direito pelo Estado, é 

difícil afirmar que a Constituição de 1934 contivesse um projeto educacional de bases 

democráticas, compatível com um princípio democrático como o da autonomia da escola.  

No tema da autonomia das instituições educacionais, a Constituição de 1934 parece já 

ter nascido como um projeto irrealizável diante das aspirações centralizadoras de Vargas e 

Capanema e da assimilação de doutrinas raciais no próprio texto constitucional. De fato, foi 

uma Constituição que durou pouco tempo, sendo muito rapidamente substituída por um texto 

outorgado.   

O projeto que viria a se constituir se afastaria definitivamente do pensamento 

educacional liberal e democrático expresso no Manifesto de 1932 e nas ideias de um dos 

principais nomes da educação brasileira nesse período, Anísio Teixeira. Antes de passar ao 

exame do regime das escolas no Estado Novo, ressalto, no próximo tópico, a contribuição de 

Anísio Teixeira ao ideal de autonomia da escola.  

 

4.1.3 Anísio Teixeira: um projeto autônomo para a educação 

 

Com a educação organizada sob a forma de serviços 

autônomos e locais e com a escola reestruturada em bases 

assim nacionais, lançaremos os fundamentos para o 

reajustamento dessa instituição ao Brasil, passando a 

educação, como sucede em todos os países, a ser a grande 

expressão do caráter nacional  

Anísio Teixeira 

 

O presente tópico apresenta uma análise da concepção de autonomia da escola no 

pensamento de Anísio Teixeira, a partir dos textos identificados nas referências bibliográficas 

(TEIXEIRA, 2009, 2011). Entendo que, compreendida a seu tempo, sua obra apresenta 

contribuições e propostas para organização do ensino público e para o papel atribuído à escola. 

Procuro compreender qual ideia de autonomia escolar essa obra pode abrigar e o que ela 

significava em termos de planejamento educacional no contexto em que se inseria.  

Anísio Spínola Teixeira (1900 – 1971) foi um dos maiores intelectuais da educação no 

Brasil e teve papel fundante na constituição da escola republicana e do pensamento educacional 
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brasileiros no século XX. Sua trajetória é marcada por ter aliado a produção intelectual à vida 

pública em diferentes cargos políticos e de gestão. E pelas interrupções dessa trajetória pelo 

Estado Novo e pela ditadura militar, acontecimentos inseparáveis da história construída por ele, 

e por outros educadores brasileiros18.  

Em 1971, no Jornal Tribuna da Bahia, Jorge Amado definiu Anísio Teixeira como “um 

criador de civilização” (AMADO, 1971). O termo parece caber na referência a alguém que se 

preocupou com a criação, tardia e cheia de obstáculos, da escola pública no Brasil. A construção 

de uma política pública de educação nacional, ancorada em uma escola universal, gratuita e 

obrigatória, era apontada por Anísio Teixeira como parte fundamental da construção de um 

projeto de civilização emancipada, moderna e nacional, superando um passado colonial e 

aristocrático.  

Sua atuação política na educação brasileira se iniciou na Bahia, em 1924, quando 

assumiu o posto de inspetor-geral de ensino do estado, cargo equivalente ao de secretário 

estadual de educação. Em 1931, assumiu função semelhante no Rio de Janeiro, então Capital 

Federal, onde reorganizou a administração do ensino, edificou novos prédios, ampliou o acesso 

à escola e criou centros de pesquisa e formação docente, dentre eles a própria Universidade do 

Distrito Federal, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).  

Nesse mesmo contexto, se afastou da vida pública, pela primeira vez, quando do advento 

do Estado Novo e retornou apenas após a queda de Getúlio Vargas e restabelecimento da 

democracia. Nesse retorno, reassumiu a gestão da educação no estado da Bahia, agora como 

secretário estadual de educação e saúde, onde se destacou pela implementação da Escola 

Parque, uma das primeiras políticas públicas de educação integral e popular no Brasil. Já nesse 

período, Teixeira tinha como norte a descentralização da administração do ensino e a 

 
18 A trajetória de Anísio Teixeira exemplifica algo marcante na história da educação no Brasil, que é o fato de 

nossa educação pública ser bastante permeável às mudanças de governo. Importantes quadros intelectuais de 

matriz crítica foram cassados e exilados por governos autoritários como parte de um projeto de se eliminar a 

oposição política, o que teve profundo impacto na escola pública brasileira, na medida em que parte importante 

desses intelectuais era responsável não só por produções teóricas e empíricas de destaque, mas também por cargos 

centrais nas políticas de planejamento e reformas educacionais. Considero essa nota importante porque, ao 

pesquisar a construção de um princípio educacional, como o da autonomia, não posso deixar de olhar para os 

reflexos que a instabilidade política e democrática brasileira lhe imprimiram. Enquanto realizo a pesquisa para esta 

tese, inclusive, a autonomia curricular e pedagógica das escolas é um dos fatores de maior polarização política, 

tendo sido um dos temas centrais na guerra retórica que caracterizou as eleições de 2018. Não é demais lembrar 

que o cargo de ministro da Educação no Brasil teve seu ocupante trocado por dez vezes nos últimos nove anos. 

Fernando Haddad foi ministro entre 2005 e 2012, substituído por Aloizio Mercadante, de 2012 a 2014. Depois 

disso, a cadeira foi assumida por Henrique Paim (2014-2015), Cid Gomes (2015), Renato Janine Ribeiro (2015), 

Aloizio Mercadante (2015/2016) e Mendonça Filho (2016-2017). De janeiro de 2019 a julho de 2020 foram mais 

três ministros nomeados por Jair Bolsonaro (já descontada a nomeação que durou menos de um dia). Ainda que a 

figura de um ministro não seja o único fator importante para a construção de um projeto de educação para o país, 

a instabilidade que há muito acomete o MEC ajuda a ilustrar a dificuldade de fazer da educação um projeto de 

Estado. 
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democratização da gestão através de conselhos locais e do fortalecimento da autonomia 

municipal. A Escola Parque, iniciativa fundada nesses princípios, representou um marco e um 

avanço nas ideias pedagógicas voltadas à participação, autonomia e integração escola-território-

comunidade nas políticas educacionais19. 

De volta ao Rio de Janeiro, já nos anos 1950, Teixeira participou ativamente da 

modernização do ensino superior e institucionalização da pesquisa educacional no Brasil, em 

especial no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o atual Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e na Universidade de Brasília (UnB). Na UnB, assumiu o 

cargo de reitor, até ser destituído pela ditadura militar, passando, assim, pelo segundo golpe de 

estado na sua trajetória na educação. Permaneceu lecionando e publicando, no Brasil e em 

outros países, até sua morte, em 1971, em circunstâncias até hoje não esclarecidas. 

Como pensador da educação, atuação não separada do exercício da gestão pública, 

Teixeira foi uma das figuras mais importantes do Manifesto de 1932. Na sua ligação com o 

movimento escolanovista, absorveu fortemente a influência do pensamento educacional do 

filósofo e pedagogo estadunidense John Dewey (1859-1952), quanto à necessidade de 

superação da pedagogia tradicional, de ensino livresco, restrito às elites e avesso às experiências 

e saberes locais e ao trabalho não intelectual.  

Ainda que se possa fazer ressalvas ao que foi o movimento da Escola Nova no Brasil, é 

preciso dizer que, dentre muitas agendas, e especialmente no pensamento de Anísio Teixeira, o 

movimento continha uma proposta de democratização do ensino público. A obra de Anísio 

contemplou a defesa de novas concepções pedagógicas, mas também de novas formas de 

planejamento e organização do estado e da educação pública, preconizando mudanças 

estruturais que só viriam a se iniciar muito tempo depois da disseminação da Pedagogia Nova 

por Anísio Teixeira e outros intelectuais.  

Seu compromisso com a democracia é destacado em Saviani (2013) ao lembrar que 

Anísio apontava a consolidação da democracia como um fim público da educação, o que só 

poderia ser atingido com um ensino público de qualidade: “a vida de Anísio Teixeira sempre 

foi marcada pelo entendimento segundo o qual a educação é um direito de todos e não é jamais 

um privilégio. Esse entendimento atravessa de ponta a ponta toda a sua obra” (SAVIANI, 2013, 

 
19 O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecido como Escola-parque, foi idealizado por Anísio Teixeira em 

sua segunda gestão da educação do Estado da Bahia (1947-1951). Foi uma organização escolar inovadora, pautada 

no ideário da educação integral e voltado às crianças e adolescentes da periferia da cidade de Salvador, Bahia. A 

iniciativa alcançou grande repercussão no Brasil e em outros países. Ainda hoje é referida como uma política de 

arrojada concepção pedagógica. Para relato mais completo da experiência, conferir 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livro11/pagina33.htm. Acesso em: 09 set. 2021. 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livro11/pagina33.htm
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p. 222). Nesse sentido, sua atuação política foi marcada por uma coerência muitas vezes radical 

com a agenda liberal e democrática: “a coerência de Anísio o levou a assumir radicalmente as 

implicações democráticas de seu liberalismo, o que o colocou no limite da ruptura com o 

liberalismo, pelo menos na versão hegemônica dessa concepção” (SAVIANI, 2013, p. 225).  

Exemplo disso pode ser exatamente a questão da presença forte do Estado na Educação, 

propondo “que o Estado deveria abandonar a atitude de espectador ou policiador e assumir um 

papel regulador” (SAVIANI, 2013, p. 223), pela organização e administração de um sistema 

público de ensino, que contivesse atuação de órgãos centrais no governo federal, mas como 

parte de um sistema descentralizado e democrático.  

O que sua obra tem a nos dizer sobre o tema específico da autonomia escolar?  

Os textos selecionados para esse tópico foram escritos originalmente já nos anos de 

1952, 1953 e 1957 e, neles, Teixeira discorre sobre a necessidade de uma descentralização 

administrativa no Brasil, que fosse capaz de vivificar a autonomia e o senso de responsabilidade 

local. Naquele momento, o autor depositava na LDBEN, então em elaboração (e que viria a ser 

aprovada em 1961 – Lei 4024/61), a possibilidade de efetivar essa gestão democrática 

descentralizada. Procurarei demonstrar como essas ideias podem revelar premissas importantes 

para o que hoje chamamos de autonomia pedagógica das escolas. 

As obras em que se pode obter mais referências sobre uma possível concepção de 

autonomia em Anísio são dos anos 1950 em diante, mas a base política e filosófica e, 

principalmente, os princípios democráticos que definem sua visão de escola pública já estavam 

presentes no Manifesto de 1932 e em sua atuação nos anos 1930. Mais do que isso, os princípios 

democráticos e a proposta de organização da educação que levava em conta a autonomia das 

instituições de educação, são temas presentes no Manifesto de 1932, em especial, pela 

influência do pensamento de Anísio Teixeira.  

Dado o período em que produziu seu pensamento educacional (anos 1930 a 1970), 

escreveu sobre um Brasil em readaptação institucional, um país criando suas instituições 

nacionais, dentre elas a escola pública. Em “Educação no Brasil”, coletânea de textos escritos 

entre os anos 1950 e 1960, reflete sobre esse período da história brasileira, iniciado com a 

abolição da escravidão e Proclamação da República, para identificar as raízes da crise 

educacional no Brasil. Olhando para essa história, no ano de 1952, analisa que esta crise 

revelaria um problema institucional mais amplo, a importação de modelos oficiais a partir de 

realidades muito distintas da nossa:  

[...] a escola transplantada para o nosso meio sofreu deformações que a desfiguram e 

a levam a assumir funções não previstas nas leis que a buscam disciplinar, impondo-
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se-nos um exame da situação à luz dessa realidade e não das aparências legais, para 

descobrirmos as causas e os remedos da sua crise (TEIXEIRA, 2011, p. 51). 

O ponto de partida, portanto, é o de que Anísio Teixeira buscava a criação de uma escola 

pública brasileira vocacionada à modernização do país e à formação de cidadãos, mas a partir 

da realidade concreta e não do transplante institucional incapaz de se adaptar a nossas 

condições. Uma escola parte da realidade brasileira, aproximando o oficial do real, esferas que 

ele identificava, ainda nos anos 1950, como completamente separadas no Brasil, sobretudo no 

tema da educação pública. 

Um dos argumentos que pretendo desenvolver nesse tópico é o de que, ao investigar as 

raízes da crise na educação, Anísio Teixeira aponta problemas cuja superação passa pelo 

reconhecimento das premissas para o que hoje conhecemos como autonomia da escola. 

Veremos cada uma delas. 

Em primeiro lugar, o autor identifica que as transformações na educação, pelas quais 

parte do mundo ocidental passou a partir da segunda metade do século XIX, começaram a 

encontrar um contexto possível para ocorrerem no Brasil nos anos de 1930, com a 

industrialização e o fim da Primeira República. Essa marcha de mudanças, representada 

principalmente pela Europa, significou a progressiva superação da chamada “educação 

tradicional”, voltada à formação de uma classe especial de eruditos ou cientistas pela 

transmissão de conteúdos livrescos e centrados apenas em conhecimentos teóricos. Superação 

(i) enquanto método, ganhando espaço uma pedagogia mais ativa e voltada à formação para 

cultura geral, convivência no espaço público e trabalho, (ii) enquanto público-alvo, surgindo 

uma escola capaz de atender também às classes populares e, (iii) como soma das anteriores, 

enquanto objetivo, quando a escola ganha uma função social, de formação de cidadania e até 

de unificação cultural de estados-nação:  

A escola, neste nível, longe de poder ser modelada segundo os antigos padrões 

acadêmicos, deve buscar os seus moldes na própria vida em comunidade, fazendo-

se ela própria uma comunidade em miniatura, onde o aluno viva e aprenda as artes 

e relações da sociedade compósita e difícil que vai utilmente participar (TEIXEIRA, 

2011, p. 46, grifos nossos). 

Essa mudança de perspectiva do que poderia ser a escola pública chega ao Brasil com 

pelo menos um século de atraso e ainda encontra condições institucionais bastante 

desfavoráveis para se desenvolver. Não havia no país um sistema público de ensino capaz de 

acompanhar as mudanças sociais que os anos 1920 representaram. Havia, sim, um reduzido 

número de escolas, a maioria voltada apenas à elite e à conservação dos melhores padrões de 

formação destes poucos alunos, com oportunidades já garantidas pelos meios familiares. 
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Mesmo quando o sistema começou a ser expandido, isso se deu sem maiores reflexões ou 

planejamento claro, a partir de padrões europeus e da criação desordenada de escolas ora com 

perfil acadêmico irreal, desconectadas do novo público que chegava à escola ou das 

necessidades do país, ora com objetivos tão somente paternalistas e assistenciais: 

O fenômeno a registrar era sempre este: a escola, como instituição de cultura, não era 

realmente exigida e imposta pelo meio brasileiro; representava, antes, um esforço para 

elevá-lo ao nível de outros meios; de que desejávamos copiar os padrões. Assim, ao 

ser criada, apresentava algo de semelhante ao modelo que se queria transplantar, mas, 

logo depois, entrava a se deformar e se reduzir às condições do ambiente. A luta para 

mantê-la, no nível inicial, permanente e incessante, era vencida pela tendência 

inevitável para se deteriorar [...] como construir um sistema escolar para uma 

nação, cuja aspiração de progresso o requer, mas cuja situação real não o 

determina? (TEIXEIRA, 2011, p. 49, grifos nossos). 

A precariedade institucional e a ausência de um sistema de educação coerente fizeram 

com que as forças sociais de democratização do ensino, presentes no mundo todo e que 

chegaram aqui também, não encontrassem as tradições escolares sólidas que em outros países 

as fizeram prosperar. A oportunidade histórica, já bem atrasada, de democratização da 

educação, se perdeu em meio à fragilidade das nossas instituições políticas, que se desfazem 

facilmente em sucessivos golpes, e da ausência de um projeto de estado que incluísse 

verdadeiramente um projeto de educação pública. 

Na visão de Teixeira, era preciso construir a escola brasileira para que o progresso 

político e industrial se convertesse em progresso civilizatório, mas não havia condições 

materiais ou culturais para isso. Nesse contexto, a resposta sobre como construir um sistema 

escolar nessas condições foi dada pelo próprio autor, mencionando a necessidade de uma escola 

atenta às realidades e necessidades locais, uma nova escola, mais próxima e integrada à 

comunidade, que passasse a considerar a cultura geral em que estivesse inserida, os saberes, 

contexto, trabalho e produção local, portanto uma escola autônoma.  

Ao longo da trajetória de Anísio Teixeira, essa ideia, muito influenciada pelos princípios 

escolanovistas dos anos 1920 e 1930, evolui para um conceito de educação integral fundante 

no Brasil, materializado em iniciativas como a Escola Parque de Salvador, que ele criou quando 

no Governo do Estado da Bahia (1950), e que inspirou outras iniciativas públicas e privadas, 

como os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), iniciativa de Darcy Ribeiro no Rio 

de Janeiro (anos 1980), os Centros Educacionais Unificados (Ceus) em São Paulo (anos 2000) 

e o programa federal Mais Educação, a partir de 2007. O conceito de educação integral, que 

não é apenas o de escola em tempo integral, mas sim de formação integral do aluno em diálogo 

com seu entorno, é inseparável da autonomia escolar, pois pressupõe a existência de um projeto 

próprio a cada escola, integrado ao território, às demandas e à cultura local. Anísio Teixeira é 
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reconhecido por todas essas políticas como um dos grandes impulsionadores da ideia de 

educação integral, e todo projeto de educação integral é um projeto de autonomia, tanto como 

objetivo e processo de formação dos alunos, como da autonomia institucional em si, da escola, 

que passa a ser gerida também pela participação ativa e democrática de seus sujeitos.  

Ocorre que, quando do início da construção de um projeto nacional de educação no 

Brasil, a partir dos anos 1930, não foi esse o caminho adotado pelas políticas educacionais. E 

aqui desenvolvo uma segunda premissa no pensamento do autor estudado. Baseado em uma 

legislação que adotou um padrão oficial de difícil concretização, o caminho adotado na 

formação da escola brasileira, na visão de Anísio Teixeira, foi o da criação um simulacro de 

escola, uma versão oficial, decretada, em quase nada refletida na realidade. 

Maria José Garcia Werebe (1968), ao analisar, do ponto de vista da sociologia da 

educação, os princípios jurídicos que orientaram a expansão da educação pública no Brasil, 

lembra que a obrigatoriedade do ensino primário foi estabelecida no país pela Constituição 

Federal de 1934, constituindo-se legal e formalmente como um dos fundamentos do ensino 

primário brasileiro. Contudo, na prática, isso não foi cumprido em nenhum ponto do país, nem 

mesmo nas cidades mais prósperas. E nem mesmo poderia sê-lo, pois sequer havia estrutura 

escolar e professores suficientes para tanto: “A aplicação da lei não parece ter sido a 

preocupação essencial dos legisladores que trataram da questão, uma vez que todos os 

dispositivos referentes à obrigatoriedade são desvinculados da realidade, puramente teóricos e 

em geral inexequíveis” (WEREBE, 1968, p. 35). 

Não se trata de dizer que a lei não deva estabelecer um norte de melhores condições 

educacionais ou que deva apenas reproduzir a realidade, mas sem um mínimo de exequibilidade 

ou conexão com o contexto, o discurso se torna inútil. A obrigatoriedade do ensino primário, 

exemplo trazido por Werebe (1968), retoma a hipótese apresentada por Teixeira de que se 

adotou no Brasil um padrão oficial de ensino a partir de princípios internacionalmente aceitos, 

aplicados em países com sistema de educação mais consolidado, porém sem planejamento 

concreto quanto às condições e medidas necessárias à sua implantação:   

[...] esse espírito que presidiu a elaboração das leis criou, por isso mesmo, o clima 

favorável para sua burla, condenando-as, assim, a não sair do papel. A obrigação 

escolar não é encarada seriamente nem pelas autoridades educacionais, nem tampouco 

pelo povo. Os poderes públicos, nos três âmbitos governamentais, jamais cuidaram 

das medidas para garantir sua aplicação, e nem puderam (se é que nisso pensaram) 

impor de fato exigências para o cumprimento das leis (WEREBE, 1968, p. 35). 

Diante da inexistência de um sistema de ensino público capaz de abrigar as reformas 

educacionais que se operavam no mundo, a opção do governo federal foi criar por decreto um 
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discurso de escola oficial, reproduzindo o velho vício das relações coloniais, em que a 

Metrópole portuguesa centralizava as condições e padrões da educação, mas cobrava das 

escolas apenas o cumprimento de prazos e formalidades mínimas. Anísio Teixeira ainda 

pondera que o medo da Metrópole, e do posterior Governo Republicano, era o de que uma 

educação nascida da realidade local fosse reprovável diante dos parâmetros civilizados, ainda 

que simulados, de boa educação. Assim, não houve, de princípio, qualquer consideração à 

capacidade dos governos locais, muito menos das próprias escolas, de determinarem suas 

necessidades, modos de funcionamento e concepções pedagógicas: 

[...] acostumamo-nos, assim, a viver em dois planos, o real, com as suas 

particularidades e originalidades, e o oficial, com seus reconhecimentos 

convencionais de padrões inexistentes. Enquanto fomos colônia, tal duplicidade seria 

natural e até explicável, à luz dos resultados que daí advinham para o prestígio nativo, 

perante a sociedade metropolitana. A independência não nos curou, porém, do velho 

vício. Continuamos a ser, com a autonomia, uma nação de dupla personalidade, a 

oficial e a real. A lei e o governo não eram para nós instituições resultantes de 

condições concretas, limitadas e contingentes, mas algo como um poder mágico 

(TEIXEIRA, 2011, p. 47). 

Num país com as proporções e diversidade do Brasil, o caminho de criação de uma 

escola brasileira que escape a essa falsa personalidade de que fala Teixeira requer a afirmação 

da autonomia das escolas. E essa noção já pode ser identificada em sua obra. Garantidas as 

condições materiais necessárias para que as escolas tenham estrutura e recursos humanos, o 

projeto que atenda às necessidades e potencialidades locais deve nascer, também, em cada 

escola, noção que hoje está consolidada na legislação, mas ainda pouco operante na prática.  

Por fim, há uma terceira e última concepção extraída do pensamento de Anísio Teixeira 

e expressa nos textos estudados que pode ser conectada com a ideia de autonomia escolar. O 

autor, após identificar raízes e características da crise educacional brasileira, faz propostas 

concretas, dentre elas a da municipalização do ensino, descentralização administrativa, maiores 

poderes e responsabilidades aos diretores de escola e gestores locais e maior participação da 

comunidade. 

Teixeira destacava a importância de se construir um efetivo sistema de educação, com 

responsabilidades compartilhadas, organizado de forma a que os recursos fossem garantidos 

pelo governo federal, mas administrados e alocados pelos poderes locais, conforme as 

condições econômicas de cada localidade. Também fala na necessidade de superar os modelos 

e imposições oficiais que seriam usados de justificativas para o mau ensino, como no caso de 

programas oficiais, livros didáticos centralizados e currículos rígidos e uniformes (TEIXEIRA, 

2011). 
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Propõe, ao fim, uma radical reforma nas leis e no aparelhamento administrativo do 

ensino, sugerindo a criação de um sistema educacional para todo o País “em que um inteligente 

equilíbrio entre a liberdade de ensino e os controles centrais possa dar lugar à expansão escolar 

mais generalizada possível” (TEIXEIRA, 2011, p. 64), estimulando-se a responsabilidade local 

e integração com a comunidade, inclusive com a criação de conselhos descentralizados, com 

ingerência na gestão e no orçamento das escolas. 

Ainda segundo o autor, ao governo federal competiria a elaboração das bases e diretrizes 

da educação nacional, por meio de uma lei geral que estabelecesse um padrão de regulação 

externa para temas como duração dos cursos, horas letivas, padrões mínimos de formação de 

professores e sistemas de avaliação de Estado. Também caberia ao governo federal o apoio 

financeiro e técnico, facultando-se a todas as localidades “a constituição de suas escolas, reais 

e não fictícias [...] refletindo os progressos efetivos de cada comunidade e neles se refletindo” 

(TEIXEIRA, 2011, p. 66). 

É nessa proposta de uma readaptação institucional para o país, com um novo regime de 

competências, baseado no que o autor identificava como uma força progressista da tomada de 

responsabilidade local, que o pensamento de Teixeira já apresentava uma concepção possível 

de autonomia das escolas. 

Não se pode perder de vista que na construção desta obra, principalmente no contexto 

dos anos 1920 e 1930, Teixeira estava preocupado, antes de tudo, com a criação de um sistema 

nacional de educação para além das restritas escolas que atendiam parcela da elite brasileira. 

Portanto, quando expressamente fala em autonomia, é no sentido de posicionar 

institucionalmente a educação em relação aos demais setores públicos e às próprias 

contingências de governo, na defesa de um projeto de Estado para a educação pública. Mas é 

nessa concepção de política de Estado que já são identificadas as bases conceituais do que vai 

se definir como autonomia da escola. 

Nesse sentido, e como exemplo último dessa concepção de autonomia, o tema dos 

Conselhos de Educação pode representar bem a visão de sistema composto por órgãos 

autônomos em um regime radicalmente democrático que preconizava Anísio Teixeira. Saviani 

(2013) destaca esse tópico ao recordar a atuação do educador na redação do capítulo sobre 

educação na Constituição do Estado da Bahia, em 1947, na qual propôs a criação de um 

Conselho Estadual de Educação como órgão administrativo e financeiramente autônomo, um 

órgão de Estado.  

Merecem destaque as diferenças dessa proposta para a estrutura criada por Francisco 

Campos no Decreto n.º 19.850, de 11 de abril de 1931 e mesmo para o CNE constitucionalizado 
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na Constituição Federal de 1934. A diferença está exatamente na ideia de autonomia dos órgãos 

de educação, como reflexo da autonomia da função educacional, já preconizada no Manifesto 

dos Pioneiros de 1932. A autonomia do Conselho com relação ao Poder Executivo, algo 

proposto por Teixeira na Bahia, mas que não se verificou – até hoje – nos Conselhos Federais, 

apontaria para uma maior estabilidade de um projeto nacional de educação em relação às 

instabilidades políticas e governamentais. Conforme destacado no ponto da Reforma Francisco 

Campos, o Conselho de Educação criado era um braço do Executivo e das políticas de governo. 

Mesmo no Governo constitucional de 1934, a previsão era de um órgão meramente consultivo, 

o que vai ficar ainda mais claro a partir de 1937, com o Estado Novo. As concepções que 

sustentam a ideia de um Conselho de Educação nessas duas propostas são, assim, muito 

diferentes 

Saviani (2013) aponta como a tradição brasileira não contemplou essa visão 

radicalmente democrática de Conselho de Educação que propunha Anísio, com independência 

funcional, financeira e capacidade deliberativa. Talvez não tenha contemplado porque 

“democrática demais”, enfatizando a autonomia da educação através de um órgão de estado, 

quando no Brasil a história da educação parece revelar ainda uma fragilidade do projeto e das 

instituições educacionais diante das instabilidades políticas e dos frequentes golpes à 

democracia.  

Em conclusão, a trajetória de Anísio Teixeira pode representar bem esse primeiro 

capítulo das bases conceituais e políticas para um princípio de autonomia da escola. Um período 

de construção institucional e, ao mesmo tempo, de interrupção por golpes antidemocráticos. É 

sobre descontinuidade democrática e seus impactos na ideia da autonomia escolar que trato no 

próximo capítulo desta tese.  

 

4.2 Ruptura democrática e o Estado Novo: centralização e controle da escola 

 

Não durou muito a possibilidade de um projeto nacional de educação em um contexto 

democrático. A Constituição de 1934, que continha avanços no campo da educação, 

permaneceu vigente por menos de três anos. 

O período definido como Era Vargas (1930 – 1945), conforme indica Schwarcz e 

Starling (2018), pode ser descrito como quinze anos de ditadura, com um breve intervalo 

constitucional. É extensa a literatura que detalha o aparato repressivo do estado no campo 

político, cultural e social, os órgãos de censura, e o centralismo autoritário em todos os âmbitos. 

Também o conceito de federação, fundado na autonomia política dos entes, se mitigava, 
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concentrando desproporcionalmente na União a capacidade de estruturar políticas públicas, 

num contexto de estados e municípios pouco ou nada autônomos.  

Além do aprofundamento da dependência econômico-financeira dos estados e 

municípios com relação ao governo federal, politicamente foi um período em que a Federação 

perdeu força. A Era Vargas começa com um governo provisório que impõe interventores nos 

estados. A ampla atuação dos interventores teve, inclusive, impacto na educação e na forma 

como o governo federal levou seu projeto de educação aos sistemas estaduais20.  

O próprio nome de Francisco Campos na pasta de educação foi representativo de uma 

condução da educação nacional que entraria em conflito com os liberais e, mais ainda, com 

progressistas socialistas. Campos, católico institucional e conservador, foi um nome acordado 

com a Igreja Católica (que apoiou o golpe de Vargas que instaurou o Governo Provisório em 

1930) (CURY, 1984).  

Tratou-se, contudo, de um período abundante em reformas estruturais. Vargas 

apresentou um programa reformista, implementado por meio de uma profusão de decretos que 

foram da reformulação do sistema eleitoral à criação do Ministério da Educação e Saúde Pública 

(SCHWARCZ, STARLING, 2018). Uma profunda transformação institucional se operou a 

partir de 1930 até 1945. A despeito da experiência constitucional de 1934 e até, como relatarei 

mais adiante, da tentativa de elaboração de um Plano Nacional de Educação participativo em 

1937, o período todo pode ser definido pelo centralismo autoritário: 

[...] não havia nenhuma fé democrática no país a ser restaurada por Vargas. A 

Aliança Liberal prometeu refundar a República, sustentou sua promessa num 

impressionante programa de reformas, mas as grandes forças políticas responsáveis 

por sua institucionalização não tinham origem nem vocação democrática. 

Acreditavam que o projeto democrático que animava a Constituição de 1891 definhara 

sob a prevalência da Política dos Governadores, e optaram por um governo forte e 

centralizador (SCHWARCZ, STARLING, 2018, p. 262-263, grifos nossos). 

No campo da educação pública, esta continuidade autoritária pode ser exemplificada 

pela permanência de um mesmo ministro da Educação, Gustavo Capanema, de 1934 a 1945. 

Se em seu ministério a mudança de regime constitucional não implicou grandes mudanças na 

condução da pasta, tampouco ela teve orientação muito distinta de seu antecessor, Francisco 

Campos, no Governo Provisório. Assim, de 1930 a 1945 pode-se dizer que houve uma 

continuidade nas políticas de educação para a escola pública e ela não estava orientada para 

autonomia, nem das escolas, nem mesmo da função educacional do estado (como preconizava 

o Manifesto de 1932 e as propostas de Anísio Teixeira).  

 
20 Sobre interventores federais nas políticas estaduais de educação, conferir Almeida (1998).  
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Em 1935, com o afastamento de Anísio Teixeira da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, Francisco Campos, que havia deixado o MEC, assume seu lugar no DF, “cabendo-lhe 

a tarefa de desmantelar a obra de Anísio” (SAVIANI, 2013, p. 268). Posteriormente, o mesmo 

Francisco Campos participou da elaboração da Constituição Federal de 1937, passando a 

assumir o Ministério da Justiça. Nota-se a proximidade dos ideólogos do centralismo autoritário 

com o campo da educação, não apenas como teóricos, mas em termos práticos e políticos, como 

autores e executores de políticas públicas para as escolas. Isso teria consequências importantes 

no âmbito da autonomia.  

Nesse novo contexto, se fosse possível nomear uma figura posicionada ao avesso do que 

descrevi sobre Anísio Teixeira, esta figura seria Gustavo Capanema. Algumas marcas de 

Capanema são interessantes para pensar a inflexão que o período representou no tema da 

autonomia na educação. Veremos algumas delas, para então passar ao estudo propriamente da 

Constituição Federal de 1937 e do sentido de educação e autonomia no Estado Novo. 

 

4.2.1 Um projeto de Plano Nacional de Educação 

 

Ainda antes do novo golpe de Estado que interromperia a democracia, o Brasil passou 

pela primeira tentativa de formulação de um Plano Nacional de Educação21. Conforme previa 

a Constituição de 1934 (Arts. 150 e 152), competia à União a tarefa de fixar o Plano Nacional 

de Educação para todos os níveis de ensino. Segundo procedimento trazido pela própria 

Constituição Federal, o CNE elaboraria o texto do plano que seria enviado ao Poder Legislativo 

e, dentre as diretrizes do que viria a ser um PNE, estaria garantida a liberdade de ensino em 

todos os graus e ramos, observadas as prescrições da legislação federal e da estadual. 

Seguindo a previsão constitucional, o governo federal, com Capanema no MEC, iniciou 

os esforços para a elaboração de um Plano Nacional para a educação brasileira. No CNE, esses 

esforços já viriam desde seu decreto de criação (Decreto n.º 19.850, de 11 de abril de 1931), 

que no Art. 5º direcionava ao órgão a tarefa de elaborar diretrizes nacionais para a educação. 

 
21 Segundo Cury (2015), a ideia de um Plano Nacional de Educação já pode ser inferida em legislação do Império, 

que almejava padrões mais uniformes de instrução e educação moral no Brasil. Já se verificava, também, 

discussões parlamentares sobre a importância de uma regulamentação federal para a educação, que mantivesse a 

atuação das províncias, mas que instituísse algo mais próximo de um regime de colaboração. Como visto nesse 

trabalho, contudo, o caminho tomado pela República e pela primeira Constituição republicana não foi esse, 

reforçando-se, sobretudo no ensino primário, a abstenção da União tanto no plano material, como normativo. 

Assim, a despeito das muitas reforma e tentativas de reformas na Primeira República, é apenas na década de 1930 

que o ensino de fato vai se tornar uma questão nacional, inicialmente pelo Governo Provisório, com a criação do 

MEC e primeiras reformas, e posteriormente com a Constituição de 1934 e a previsão de um PNE.  
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Mas foi após a Constituição de 1934 que os esforços ganharam a concretude de propostas 

formais.  

Por meio da Portaria n.º 15/37, do MEC, ficou estabelecida a incumbência do CNE de 

elaboração de um PNE em 90 dias. Em discurso de abertura de sessão no Conselho, o ministro 

Capanema destacou que aquela seria a primeira vez que o Brasil elaboraria uma lei de conjunto 

sobre a educação (CURY, 2015). No mesmo discurso, ressaltou o papel da moral e da ordem 

nas atividades educativas e no Plano que viria a se constituir. 

Para auxiliar e direcionar a elaboração do PNE pelo Conselho Nacional, Capanema 

elaborou um questionário com a colaboração de Lourenço Filho e outros técnicos (CURY, 

2015). Esse extenso questionário continha questões gerais e específicas sobre os rumos da 

educação no Brasil e foi enviado a professores, religiosos, políticos, técnicos e instituições de 

educação e cultura. Tanto nas perguntas e respostas, quanto nas controvérsias geradas pelo 

encaminhamento das propostas, já se nota que o tema da autonomia seria central nos conflitos 

que pautaram esse primeiro esforço de um plano nacional de educação brasileiro.  

Em consulta às respostas que foram enviadas ao questionário de Capanema, Cury (2015) 

destaca, por exemplo, parecer do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que sugeria que, 

durante os 10 anos de vigência do Plano, não houvesse qualquer autonomia local, de modo que 

“a bem da culturalização do Brasil”, fosse imposto um único plano, centralizado no governo 

federal. Também propunha o Instituto um padrão único de escola primária em todo o país. 

Ainda que se tratasse apenas de uma das respostas ao formulário de Capanema, já demonstra 

que a padronização e a autonomia eram temas centrais nesse momento de definição dos rumos 

da educação nacional.  

Em maio de 1937, o CNE concluiu o anteprojeto e encaminhou ao MEC que, por sua 

vez, enviou o texto à Câmara dos Deputados. Na mensagem de envio, Capanema destacou a 

urgência de aprovação e o pedido para uma votação em bloco, ou seja, do plano como um todo. 

A Câmara dos Deputados estabeleceu uma Comissão Especial para análise, após considerar que 

o projeto se assemelhava a um Código, já revelando que aquele texto poderia ter ido além do 

que normalmente se espera de um PNE (metas, diretrizes e objetivos gerais, e não a completude 

de um código, que é um conjunto extensivo de normas sobre um determinado tema).   

Em 24 de agosto de 1937, o deputado Raul Bittencourt, que foi escolhido como relator 

da matéria, apresentou seu parecer sobre o projeto de PNE. Em desacordo com a proposta de 

Capanema para votação em bloco, o deputado, de princípio, destacou a possível 

inconstitucionalidade do texto (tomando por base a Constituição de 1934, que ainda vigia). 
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Cury (2015) destaca, no referido parecer, a afirmação do deputado Bittencourt de que o 

espírito federativo e liberal da Constituição vigente seria incompatível com o caráter minucioso 

e centralizador que apresentava o projeto do Governo. Bittencourt relembrou que a Constituição 

de 1934 havia superado a fragmentação e o dualismo que vigorou na Carta de 1891, mas 

manteve a autonomia federativa dos estados no campo da educação, atribuindo à União a 

competência para elaboração de diretrizes gerais, ou seja, princípios educacionais que 

limitariam a autonomia política dos estados em matéria de ensino, sem destituí-la. Assim, na 

Constituição Federal de 1934, estava garantida a capacidade local de considerar suas 

particularidades e legislar sobre elas, respeitados os princípios nacionais. Tal organização seria 

impossível diante da proposta de PNE do Governo que sufocaria inciativas locais: 

[...] para ele [o deputado relator do projeto na Câmara], esta proposta do governo era 

inadmissível. O plano descia a minúcias que deveriam ser objeto de legislação 

específica, tentava dar soluções imediatas a profundas controvérsias doutrinárias, 

invadia áreas de jurisdição dos estados, ia contra os princípios da própria Constituição. 

O plano previa a existência de escolas-padrão, o que ia também contra os 

princípios constitucionais [de 1934] (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 

2000, p. 204, grifos nossos). 

Schwartzman, Bomeny e Costa (2000) descrevem como o próprio questionário já 

buscava as bases para um verdadeiro código jurídico da educação, visando o total controle do 

sistema educacional pela União e objetivando uma unidade outorgada quanto ao conceito e 

função da educação, algo incompatível com uma Constituição democrática, mas que recebia 

apoio de diversos setores que influenciavam na agenda educacional. Em descrição de algumas 

dessas posições, o tema da autonomia da escola se faz presente com destaque: 

As respostas não refletiam somente posições de princípios, mas também os interesses 

e os recursos disponíveis para cada um. Muitos dos representantes da Escola Nova, 

por exemplo, apoiavam enfaticamente as pretensões de centralização e controle 

governamental da educação, em nome da democratização do ensino, da cultura 

e da igualdade social. Tal centralização lhes permitiria, caso mantivessem as 

posições que haviam ocupado no sistema educacional, levar à frente seus projetos. O 

ministério parecia preocupado, principalmente, em montar sua máquina 

burocrática, que lhe permitisse centralizar, coordenar e controlar a educação em 

todo o território nacional. A Igreja Católica, responsável pela quase totalidade das 

escolas privadas do país, via com receio a subordinação da educação ao Estado, 

propondo, em seu lugar, a total liberdade de ensino e a autonomia das escolas 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 194, grifos nossos).  

Tal qual os decretos da Reforma Francisco Campos, a proposta de PNE se tratou de um 

texto minucioso e com pretensões de controle total das escolas, chegando a disciplinar detalhes 

do currículo, até mesmo com a carga horária destinada a cada disciplina.  

O detalhamento da organização curricular e administrativa das escolas alcançava até o 

ensino superior, no qual a autonomia universitária (administrativa e didática) era reconhecida 



  75 

 

 
 

nos limites daquilo que o CNE previamente autorizasse, cabendo-lhe exigir, para gozo dessa 

autonomia, quaisquer modificações que julgasse necessárias, inclusive no âmbito curricular 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000). Mesmo quando o plano afirmava a liberdade 

de ensino, para todos os níveis, ela vinha acompanhada de rígida fiscalização e autorização de 

funcionamento, chegando-se a se falar na possibilidade de fechamento de instituições de ensino 

pelo CNE:  

A liberdade de cátedra era garantida, como previa a Constituição (de 1934), mas 

ficava restrita a assuntos específicos da matéria do professor, sendo vedada a 

propaganda política, assim como manifestações “contra a ordem pública e os bons 

costumes” e “contra a solidariedade de classes e das nações entre si”, entre outras 

coisas. Cabia às autoridades escolares zelar para que isto fosse assim 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 199, grifos nossos). 

Como se nota da literatura em destaque, a questão da autonomia em diversos âmbitos – 

das escolas, professores, universidade e da própria autonomia da educação enquanto política de 

Estado – foi tema de debates nessa primeira tentativa de um PNE. Via-se um governo 

empenhado em estabelecer um projeto nacional para a educação, mas não em fazê-lo de forma 

a considerar a autonomia e a diversidade locais. O plano atribuía às escolas a tarefa de dar conta 

de questões educacionais, mas também de ordem social, política, moral. Schwartzman, Bomeny 

e Costa (2000), refletem sobre como isso demonstrava uma crença das autoridades e de 

intelectuais em um poder supremo das leis e da máquina burocrática estatal. Como se um Estado 

forte e centralizado pudesse, apenas através de lei e controle, implementar um projeto de 

educação de dimensão nacional, sem considerar a complexidade ou a diversidade do Brasil e 

as próprias limitações da autoridade legal, num cenário em que as instituições ainda se 

formavam e a escola formal estava longe de chegar em toda a população. Em resumo, o projeto 

de PNE de 1937 era um plano que pretendia resolver os problemas da educação, e com isso os 

problemas sociais, da infância ao ensino superior, por meio da imposição de um projeto único 

e do controle intenso exercido para padronização das escolas. Qualquer início de autonomia 

que pudesse ser vislumbrado, desde o Manifesto de 1932 à Constituição Federal de 1934, se 

perderia.  

Cumpre lembrar que a elaboração desse projeto se iniciou ainda em regime democrático 

e que, por imposição constitucional, o texto deveria ser aprovado pelo Poder Legislativo. 

Assim, em tese, considerando a participação do CNE, do MEC, do modelo de questionário à 

sociedade civil e da aprovação final por Poder representativo, tratava-se de um Plano com 

potencial democrático. Contudo, as controvérsias e interesses em disputa e, posteriormente, o 

golpe político à democracia, deram outros rumos a esse projeto. 
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Sem um encaminhamento consensual na Câmara dos Deputados, e tendo a autonomia 

federativa como uma das questões principais na sua oposição, a discussão parlamentar sobre o 

PNE foi interrompida com o fechamento do Congresso Nacional, em 1937. Embora o projeto 

inicial do governo fosse a aprovação pelo Poder Legislativo, o golpe de Estado viria a dar ainda 

mais poderes ao Poder Executivo e à Capanema: no âmbito da elaboração de um projeto 

nacional de educação, “após 37, o ministério ficaria livre para realizar o que bem entendesse, 

ou o que pudesse” (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 204). 

Além das discussões já retratadas, o que esse episódio do PNE 1937 pode revelar quanto 

ao tema da autonomia das escolas é a confirmação de um novo modo de agir do Estado em 

matéria de educação, que pode ser definido como fortemente legiferante e paternalista. No 

Estado Novo, vai prevalecer o controle e a centralização e, no campo das ideias pedagógicas, a 

crença na possibilidade de uma escola-padrão. Não poderia ser diferente. Tudo em uma ditadura 

caminha em sentido oposto ao da autonomia política e educacional. E essa tendência, já visível 

nas dificuldades de negociação democrática para o Plano Nacional de Educação, vai se 

confirmar com o advento de uma nova Constituição, dessa vez outorgada, marcando o início 

jurídico-formal do estado autoritário.  

 

4.2.2 A Constituição de 1937 

 

No âmbito de um estudo sobre a formação da ideia de autonomia pedagógica das escolas 

no Brasil, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1937, enquanto 

instrumento jurídico outorgado que inaugurou o Estado Novo, é um marco negativo no sentido 

da inflexão das cartas constitucionais de tendência liberal-democrática que se vinham 

estabelecendo desde a Proclamação da República (Constituição de 1891 e Constituição de 

1934). Se a autonomia da escola pressupõe um projeto nacional de educação de base 

democrática, e o problema, até então, havia sido a ausência desse projeto de Estado, agora os 

fatores se invertem. A Constituição de 1937 e o Estado Novo vêm consolidar uma tendência já 

desenhada desde 1930, especialmente na Educação, como visto em Francisco Campos, da 

presença de um estado nacional forte em matéria de educação, porém em bases jurídico-

políticas autoritárias. 

A nova Constituição (1937) mantém na União a competência para legislar sobre 

diretrizes da educação nacional (Art. 16, XXIV). O Art. 130 estabelece que o ensino primário 

seria obrigatório e gratuito, prevendo uma contribuição mensal, daqueles que pudessem 
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contribuir, para a caixa escolar. A previsão estava pautada na ideia de solidariedade social “dos 

menos para com os mais necessitados” (BRASIL, 1937). 

A Constituição de 1937 tem, nos artigos que falam de educação, um apelo bem evidente 

à formação moral e ao uso do estado centralizador para promovê-la. O Art. 15, IX, por exemplo, 

determina a competência privativa da União para determinar os quadros da educação nacional 

e traçar as bases e diretrizes para a formação física, intelectual e moral da infância e da 

juventude. 

Também há trechos indicativos de controle do currículo e das escolas visando a 

educação moral e cívica e o controle social. No capítulo que trata diretamente de educação e 

cultura, o Art. 131 torna obrigatórios em todas as escolas primárias o ensino cívico e o ensino 

de trabalhos manuais, “não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada 

ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência” (BRASIL, 1937). 

Quando trata de educação para o trabalho, aspecto importante na interpretação do 

conceito de educação nessa Constituição, a concepção prevalecente é a de formação do “homem 

útil”, útil ao Estado e ao desenvolvimento econômico, e não do trabalho como componente da 

autonomia e do pleno desenvolvimento pessoal. Alguns trechos são esclarecedores desse 

sentido. 

No Art. 129, após determinar que o dever da nação é assegurar educação aos que não 

possuem recursos necessários para pagar instituições particulares (tornando a gratuidade uma 

garantia subsidiária), o texto constitucional de 1937 afirma que, aos menos favorecidos, caberia 

fornecer uma “educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais”, 

reduzindo o papel educacional do Estado, quando trata da educação popular, ao ensino de uma 

profissão:  

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em 

matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 

dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 

Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais 

(BRASIL, 1937, grifos nossos).  

Ainda no mesmo artigo, afirma ser dever das indústrias e dos sindicatos econômicos 

criar “escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados” e 

que a lei regularia o cumprimento desse dever, bem como os “auxílios, facilidades e subsídios 

a lhes serem concedidos pelo Poder Público” (BRASIL, 1937). 

Na sequência, o Art. 132 reafirma o dever do Estado no ensino vocacional, tendo por 

fim “organizar para a juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como 

promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao 
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cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da Nação” (BRASIL, 1937, 

grifos nossos). 

O trecho final do referido artigo destaca dois aspectos basilares da visão de educação 

que a Constituição de 1937 encampava – disciplina moral e adestramento físico – e revela 

também sua função primordial – formar para os deveres, e não para direitos. Mais clara, ainda, 

é a visão de formação para o trabalho: “um dever para com a economia e a nação”, e não um 

direito essencial ao desenvolvimento integral do homem. Nesses sentidos, a Constituição de 

1937 parece um documento em rota oposta ao Manifesto de 1932, no qual a formação integral 

dos cidadãos já era considerada, inclusive, mas não só, por meio do trabalho, e a função da 

educação se alinhava ao exercício da cidadania e à democracia. 

Por consequência, também é um texto em sentido oposto naquilo que o Manifesto de 

1932 trazia no tema da autonomia pedagógica. No Estado Novo, as escolas eram vistas como 

instrumentos da política de governo. E, nesse cenário, quanto menos autonomia, melhor, já que 

a busca é pela uniformidade, padronização. Da autonomia da função educacional, defendida no 

Manifesto de 1932 e pressuposto para autonomia das escolas, passa-se à instrumentalidade da 

escola e da educação: 

Na concepção dos intelectuais autoritários [...] o Estado deveria conformar a Nação. 

A razão maior para que essa tarefa lhes parecesse justa e inadiável estava no fato de 

que era preciso agir de acordo com os reclamos da “realidade” que exigia do Estado 

que “civilizasse” a população brasileira, ou melhor dizendo, as massas (PRADO, 

2000, p. 4).  

Almeida (1998), ao se referir às instituições educacionais no Estado Novo, traz o termo 

“reificação”, que traduz com propriedade o lugar das escolas em um regime autoritário, que é 

o de instrumento, objeto. Nem a escola, nem os professores, tampouco os alunos, poderiam ser 

sujeitos de um projeto de educação. A formação, como bem claro no destacado Art. 32 da 

Constituição de 1937, tem a função de conformar os homens em seus deveres para com o Estado 

e a economia, e não para exercício da autonomia. Nesse cenário, uma educação que não visa o 

desenvolvimento integral e a autonomia dos sujeitos, não comporta a autonomia das instituições 

escolares.  

O papel dos interventores do governo federal na educação dos estados demonstra que 

nem mesmo a autonomia federativa estaria contemplada. Segundo Almeida (1998, p. 2), os 

interventores colocaram a educação “a serviço do regime autoritário, objetivando o consenso e 

a legitimação da sociedade para com a nova ordem política instaurada em 10 de novembro de 

1937”. 
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Princípios como obediência e fidelidade ao Estado são destacados como tarefas das 

escolas. Se não se tratava de um Estado fascista, ou que operava nos moldes de regimes fascistas 

europeus (SCHWARCZ; STARLNG, 2018), em alguns aspectos, como na cultura e na 

educação, a inspiração se mostrava mais presente. O discurso anticomunista e o aparelho 

ideológico do Estado apareciam com força na educação, não apenas através dos 

pronunciamentos, leis, materiais didáticos, mas também com censura e repressão administrativa 

e policial, o que se pode notar na atuação dos interventores federais nos sistemas estaduais de 

educação: 

[...] mesmo não se definindo o varguismo como fenômeno fascista, deve-se levar em 

conta a presença de características inspiradas nas experiências italiana e alemã, no que 

se refere à propaganda política implementada pelo governo estadonovista. Uma das 

marcas características daqueles tempos foi a utilização de recursos ligados aos 

campos da educação e da cultura com esse fim, inaugurando-se, então, essa nova 

modalidade do fazer político (PRADO, 2000, p. 2, grifos nossos). 

Todos os órgãos e instituições de educação, do mais alto órgão federal à escola e ao 

professor, tudo se encontrava, ou assim almejava o governo, sob controle rígido do Estado e 

isso em todos os aspectos da educação, em especial o curricular, não havendo qualquer espaço 

formal para autonomia pedagógica. Como já transparecia o projeto de PNE de 1937, a visão, 

ainda que utópica do governo federal, de que seria possível controlar e padronizar a educação 

em todos os seus níveis, se inspirava na tarefa de refundar o estado a partir de novas instituições 

e da formação moral dos indivíduos:  

A ideia de equilíbrio social perpassava pelo domínio e controle da esfera educacional 

pelo Estado. Cabia a este desempenhar o seu papel intervencionista nas instituições 

escolares, para que fosse realizado um trabalho de renovação dentro das realidades 

reveladas pelo Estado Novo (ALMEIDA, 1998, p. 2, grifos nossos). 

Assim, o sentido de educação no Estado Novo abrigava um projeto nacional de 

educação, porém totalitário, avesso às diversidades e peculiaridades locais e buscando a 

fundação de uma nova unidade nacional. A ideia de apagar tudo o que é velho e construir o 

homem novo, instrumento de uma nova nação, tinha, na educação escolar, campo fértil para 

instrumentalização. Desse modo, recontar a história, recuperar os heróis nacionais, criar do zero 

um ideário forjado naquele e para aquele momento, tudo isso é parte da cartilha autoritária que 

se impunha às escolas (HORTA, 2012). 

À escola cumpre um papel de regeneração do homem e, no fim do dia, de regeneração 

política da nação, retomando uma ideia forte na Primeira República de que a educação seria o 

caminho para todas as mudanças políticas e estruturais necessárias.  Novamente o entusiasmo 

com a educação, mas dessa vez levado à cabo por um Estado forte e antiliberal, no qual todo 
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aspecto pedagógico é instrumento de política de governo, sem espaço para autonomia de 

nenhuma instituição pública, em especial da escola, instituição notadamente sensível às 

questões ideológicas em regimes autoritários. 

Uma educação anti-individual, antiliberal e antidemocrática, parte de um projeto 

nacional e nacionalista, representado na figura de Capanema, mas também nas figuras locais, 

em cada estado, tanto no funcionalismo público como na imprensa, igreja e elites intelectuais. 

A imposição de consenso e legitimidade ao regime imposto contou, inclusive, com o apoio de 

importantes intelectuais:  

Censura e produção cultural formaram as duas faces de uma mesma moeda 

estadonovista e compõem um tema até hoje propiciador de debates, haja vista o 

inusitado dessa convivência. A censura existiu desde os primeiros anos, sendo 

exercida sem limites com a prorrogação do Estado Novo e a interdição dos partidos 

políticos. A repressão e a propaganda agiam duramente [...]. Enquanto isso, o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) – que exercia a censura – era o mesmo 

órgão que abria novas e importantes frentes no campo da atividade cultural publicando 

jornais, revistas, empregando intelectuais das mais diversas colorações ideológicas. O 

projeto do Estado Novo ocupou espaços novos da vida intelectual brasileira e 

poucos foram os que se posicionaram contra (PRADO, 2000, p. 2-3, grifos nossos). 

Assim como destacado por Prado (2000), no âmbito da cultura e no âmbito da educação 

foi um período de criação das bases institucionais de um sistema nacional de ensino, da escola 

básica à universidade, do livro didático à pesquisa, mas também de profunda instrumentalização 

dos órgãos pedagógicos e das escolas pela política de governo. 

Desse modo, as bases institucionais da educação brasileira, que perduraram para além 

do Estado Novo, foram forjadas em um ambiente autoritário, em especial as bases da educação 

pública. O governo federal, que assumiu finalmente a tarefa de atuar por um projeto nacional 

de educação, o fez sem fundamentos ou objetivos democráticos e com políticas avessas a 

qualquer possibilidade de autonomia pedagógica, dos professores ou das escolas. 

O discurso do Estado Novo foi especialmente aderido por intelectuais na medida em 

que compartilhavam deste intuito de construir o moderno estado brasileiro, ainda que para isso 

se renunciasse à democracia. A censura e a produção cultural, o controle ideológico e a 

expansão da escola, tudo isso fez parte de um mesmo governo, que aliciava a intelectualidade 

moderna e modernista e os setores mais conservadores da Igreja e das forças armadas. Essa 

adesão pode ser vista na atuação da ABE, que permaneceu atuante e comprometida com o 

governo em pleno estado de exceção, contribuindo para formação e disseminação do projeto de 

educação do Estado Novo. Exemplo disso foi a realização da oitava conferência de educação, 



  81 

 

 
 

em 1942, na recém-fundada cidade de Goiânia, em meio ao projeto varguista da Marcha para o 

Oeste22. 

A necessidade de criar o estado moderno exacerbou a ideia de uma organização da 

educação dominada pela burocracia estatal. De fato, as discussões presentes na conferência 

demonstravam o objetivo de se construir um sistema de educação adequado à realidade do país, 

discutindo-se pontos como educação rural, evasão escolar, formação do corpo discente etc. 

(SAVIANI, 2013). Temas urgentes que finalmente tomaram a pauta de um governo no âmbito 

federal, mas não um governo democrático.  

Da maneira como compreendia a realidade brasileira, a intelectualidade educacional que 

aderiu ao projeto estadonovista aceitou o autoritarismo como um preço a ser pago quando se 

tratava de participar da construção das instituições (PRADO, 2000). Porém, no reformismo 

conservador varguista, ao menos no âmbito da educação, as novas instituições não seriam 

capazes de alterar a desigualdade educacional ou de universalizar o ensino sem considerar as 

peculiaridades locais e a complexidade do que poderia ser um sistema nacional de educação. 

Sobre o paradoxo de reformas e continuidades, Schwarcz e Starling (2018, p. 262-263) 

destacam que: “Desde os primeiros dias do Governo Provisório, o grupo se viu às voltas com a 

ambiguidade de um amplo programa de reformas cujo objetivo era mudar a República, sem, 

contudo, alterar as bases sobre as quais ela se constituiu” (grifos nossos).  

Na outra via, o governo também aceitava as trocas com diferentes setores dessa 

intelectualidade. Para Saviani (2013, p. 270), a “trindade governamental” (Vargas, Campos e 

Capanema) aceitava tanto os princípios da educação cristã quanto os da pedagogia nova não 

como valores em si mesmos, mas como instrumentos da política de governo. Dentro da 

concepção ampla de “modernização conservadora” que caracterizou todo o período Vargas, não 

há contradição entre modernizar o ensino, sem garantir qualquer espaço à autonomia, à 

liberdade, ou a qualquer princípio educacional de matriz liberal. Tampouco há contradição na 

presença de nomes do modernismo e do escolanovismo em cargos públicos do Estado Novo, 

inclusive alguns signatários do Manifesto de 1932. Não se tratava de afastar o Manifesto, mas 

de superar tão somente a visão liberal e democrática e todos que a representassem. 

A rejeição ao princípio da autonomia condiz com a vocação autoritária historicamente 

do poder no Brasil, que tem as instituições e os sujeitos como instrumentos do projeto de 

governo, no âmbito da política, da educação, da economia: 

 
22 A chamada Marcha para o Oeste, projeto do Estado Novo, tinha o objetivo de promover a integração econômica 

e a povoação do Centro-Oeste e Norte brasileiros. Esse projeto contou com a criação de colônias de habitação, 

construção de estradas para interligar essas regiões com o litoral brasileiro e intensa propaganda nacionalista.  
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A educação, sempre pensada como recurso político, foi representada no Estado Novo 

como um elemento por meio do qual o governo buscava obter consenso, ao mesmo 

tempo em que tentava formar trabalhadores adequados ao projeto de desenvolvimento 

excludente, com que, naquela época, preparavam-se grandes realizações que 

perduram até nossos dias. As concepções educacionais dominantes naquele momento 

inspiravam-se em ideias autoritários vigentes na Europa e representavam o homem 

como um passivo colaborador. O Estado, este sim, era entendido como o grande 

e onipresente sujeito de todos os projetos (PRADO, 2001, p. 12-13, grifos nossos). 

Com a orientação das políticas para a homogeneidade e o consenso, há uma confusão 

proposital entre o social e o estatal, e a ideia de sociedade civil desaparece enquanto espaço de 

autoria e autonomia, reduzindo-se a cidadania à obediência a um projeto do qual não se 

participou da elaboração. A heteronomia como único caminho institucional define o Estado 

autoritário. À escola competira a tarefa de garantir este consenso, formando o homem 

obediente, num cenário no qual a autonomia e a diversidade não são valores a serem 

perseguidos pela educação, pelo contrário. 

Das escolas, se esperava o mesmo que dos homens: disciplina, dedicação, lealdade a um 

projeto do qual não foram autoras. Só por isso, já estaria afastada qualquer possibilidade de 

autonomia das instituições escolares. Mas veremos com lente mais precisa como esse discurso 

se materializou propriamente nas leis. Antes de fechar o período referente à Constituição de 

1937 e o Estado Novo, vale destacar alguns aspectos ligados à autonomia em um dos principais 

decretos da Reforma Capanema, que foi a Reforma do Ensino Secundário, em 1942. 

 

4.2.3 A Reforma Capanema (Decreto-Lei n.º 4.244/1942 – Uma Lei orgânica para o ensino 

secundário) 

 

Por meio do Decreto-Lei n.º 4.244, de 9 de abril de 1942, o governo federal aprovou 

uma lei orgânica para o ensino secundário. Lei orgânica é um conjunto de normas que disciplina 

o funcionamento de um poder ou instituição. Uma espécie de código interno. A lei orgânica do 

ensino secundário fazia parte de um conjunto de reformas implementadas por uma série de 

decretos. Os principais deles tratavam da reforma universitária, da implantação do ensino 

industrial e da reforma do ensino secundário, sendo a última a que mais nos interessa: 

Do ponto de vista da concepção, o conjunto das reformas tinha caráter centralista, 

fortemente burocratizado; dualista, separando o ensino secundário, destinado às elites 

condutoras, do ensino profissional, destinado ao povo [...]; corporativista, pois 

vinculava estreitamente cada ramo ou tipo de ensino às profissões e aos ofícios 

requeridos pela organização social (SAVIANI, 2013, p. 270, grifos nossos). 

Os princípios e diretrizes que conduziram a legislação, na verdade, já estavam postos 

desde as reformas de Francisco Campos, bem como no projeto de PNE, em 1937. Em ambos 
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os casos, como visto nesta pesquisa, não havia uma orientação principiológica ou material para 

autonomia escolar. Em sentido oposto ao de autonomia, prevaleceu, também, nessa nova 

legislação uma orientação de educação a serviço da nação, com menção direta à educação moral 

e cívica e à educação religiosa e mantendo a dualidade do sistema ao atribuir ao ensino 

secundário uma vocação formadora de elites, com ênfase em estudos clássicos e formação 

humanística e patriótica23. 

A exposição de motivos que acompanhou a aprovação do Decreto denota a função 

primordial da educação de formar para as necessidades do Estado: “formar a personalidade, 

adaptar o ser humano às exigências da sociedade, socializá-lo, constitui finalidade de toda 

espécie de educação” (CAPANEMA, 1942, n.p.). 

A ênfase na formação humana, conforme às exigências da sociedade, pressupõe que 

haja um único padrão, ou um padrão ideal de homem e de participação deste na sociedade. 

Trata-se de concepção avessa à diversidade e autonomia. Também na exposição de motivos, 

destaca Capanema (1942, n.p.) a importância de uma escola que “fosse capaz de dar aos 

adolescentes uma concepção do que é o homem, uma concepção ideal da vida humana” 

(grifos nossos). Um estado no qual há um modelo ideal de vida humana, por princípio, não teria 

abertura para a autonomia das instituições escolares. 

De fato, a reforma buscava estabelecer um rígido controle pelo Estado dos 

estabelecimentos secundários, públicos e privados, regulando detalhes das questões curriculares 

e funcionamento administrativo. Para ampliar ao máximo esse controle, também se determinava 

o ensino secundário obrigatório para todos: 

A ninguém mais seria permitido estudar o que quisesse, como quisesse e onde 

quisesse, para a uma determinada época submeter-se aos exames oficiais, os 

preparatórios, e através destes habilitar-se aos estudos superiores. Não. Era preciso 

criar o hábito social da passagem pela escola. Este é o principal objetivo da 

obrigatoriedade do curso secundário. Haveria outras escolas, também obrigatórias, 

para os que não estivessem destinados à elite dirigente do país, mas precisassem, 

igualmente, ser educados como bons cidadãos (SCHWARTZMAN; BOMENY, 

COSTA, 2000, p. 211). 

Quanto à centralização do currículo, o Art. 18 do Decreto de Capanema, ao tratar dos 

programas das disciplinas, dispõe que estes seriam organizados por uma comissão geral ou por 

comissões especiais, designadas pelo ministro da Educação. No capítulo sobre educação moral 

 
23 “DAS FINALIDADES DO ENSINO SECUNDÁRIO. Art. 1º O ensino secundário tem as seguintes finalidades: 

1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a personalidade integral dos adolescentes. 2. 

Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência patriótica e a consciência humanística. 

3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados de formação especial” 

(BRASIL, 1942).  
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e cívica, destaca-se a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino em garantir a 

“compreensão do valor e do destino do homem”, e em desenvolver nos adolescentes os 

“elementos essenciais da moralidade: o espírito de disciplina, a dedicação aos ideais e a 

consciência da responsabilidade” (BRASIL, 1942, n.p.). Este programa seria parte não de uma 

disciplina específica, mas, como dispõe o Art. 24:  

[...] resultará a cada momento da forma de execução de todos os programas que deem 

ensejo a esse objetivo, e de um modo geral do próprio processo da vida escolar, que, 

em todas as atividades e circunstâncias, deverá transcorrer em termos de elevada 

dignidade e fervor patriótico (BRASIL, 1942, n.p., grifos nossos). 

Assim como já dispunha a Reforma Francisco Campos, além da disciplina dos 

estabelecimentos de ensino secundário federais, mantidos sob a responsabilidade direta da 

União, a reforma se aplicava às escolas secundárias dos estados, municípios e estabelecimentos 

particulares, que seriam autorizados pelo governo federal mediante inspeção. 

No âmbito da administração escolar, o Decreto trazia uma previsão interessante 

referente à relação entre e a escola e a comunidade:  

Art. 78. Serão observadas, quanto à administração escolar, nos estabelecimentos de 

ensino secundário, as seguintes prescrições: 

[...] 

3. A comunidade escolar buscará contacto com as atividades exteriores, que lhe 

possam comunicar a força e o rumo da vida, dentro, todavia, dos limites próprios a 

assegurar-lhe a distância e a isenção exigidas pela obra educativa (BRASIL, 1942, 

n.p., grifos nossos). 

Nota-se que, em sentido oposto ao conceito de “comunidade em miniatura” que 

propunha o Manifesto de 1932, fazendo referência à necessidade de integração da escola com 

seu entorno, o Decreto de Capanema reserva à escola um lugar de “necessária isenção e 

distância”. Considerando que essa previsão se dá no capítulo sobre administração escolar (o 

artigo seguinte, inclusive, é sobre diálogo com familiares), o texto parece indicar que a 

administração escolar deveria se reservar de qualquer participação consultiva ou deliberativa 

das comunidades locais. 

Doutro lado, o Art. 85 estabelece que cada estabelecimento de ensino secundário 

poderia ter seu próprio regimento, “destinado a definir de modo especial a sua organização e a 

sua vida escolar, e bem assim o seu regime disciplinar” (BRASIL, 1942, n.p.). Embora 

desconectado da possibilidade de autoria do projeto pedagógico, o que verdadeiramente 

caracterizaria a autonomia escolar, a possibilidade de elaboração de um regimento próprio é um 

antecedente importante para a conquista da autonomia. É claro que, em se tratando de um 
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regime autoritário e de um Ministério altamente centralizador como foi o de Capanema, os 

limites para a construção desse regimento seriam muito rígidos. 

Basta lembrar que o período do Estado Novo também foi marcado pela nacionalização 

das escolas, inclusive com o fechamento de escolas estrangeiras, como parte da imposição 

autoritária de um sistema nacional de ensino: 

A política de nacionalização de escolas situadas em regiões povoadas por imigrantes, 

especialmente germânicos, constitui-se em exemplo limite de práticas com as quais o 

governo afirmava pretender imprimir unidade espiritual ao ensino primário de todo 

o país (PRADO, 2001, p. 16, grifos nossos).  

Em conclusão, a Reforma Capanema representou um projeto que demandava, 

necessariamente, um amplo aparato estatal de inspeção e controle dos estabelecimentos de 

ensino. A rigidez da legislação e dos currículos, as disputas e acordos entre as instituições 

interessadas em aumentar sua influência no ensino escolar – Igreja, Estado, Forças Armadas, 

intelectuais –, e uma burocracia ministerial crescente, dariam o tom da organização das 

instituições de educação no Estado Novo e nas décadas seguintes. Quanto à autoria dos projetos 

destinados à educação nacional, restavam afastados os próprios poderes representativos e, mais 

ainda, as escolas, tomadas como objetos das disputas e reformas cada vez mais minuciosas que 

lhe outorgava a União. 

O projeto liberal-democrático de educação pública que poderia ter dado bases políticas 

e jurídicas concretas para a autonomia das escolas, contido no Manifesto de 1932 e de certa 

forma na Constituição Federal de 1934, perdeu lugar para a aliança de forças conservadoras 

que parecem sempre tomar o poder no Brasil e transformar o federalismo democrático em 

centralismo autoritário, eliminando qualquer possibilidade de autonomia da escola ou da função 

educacional.  

Na história da Primeira República, destaquei a carência de normatização federal sobre 

a educação nacional. O direito à educação, embora existente na Constituição de 1891, vinha 

acompanhado de pouquíssimas garantias quanto a efetivas obrigações do Estado em sua 

prestação. Na ditadura do Estado Novo, ao contrário, a educação se consolida como questão 

nacional, mas passa-se a um cenário inverso, de um governo federal hiper-legiferante, onde a 

União pretende controlar tudo, inclusive a autonomia dos entes federados. Mesmo o CNE, que 

é uma instituição parte de uma construção democrática da gestão da educação, se apresenta 

como órgão centralizador e à serviço do Poder Executivo (e que foi incapaz de negociar um 

PNE com os poderes representativos).  
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A despeito dessa presença forte do Estado na educação, a literatura consultada destacou 

um baixo investimento do governo Vargas no ensino primário (KANG, 2017), demonstrando 

que a centralização contava mais com aparatos ideológicos (propaganda política) e burocráticos 

(leis) do que efetivamente com investimento material para universalização da escola e do direito 

à educação. 

Os próprios conflitos políticos que se fizeram presentes nesse período estão mais no 

âmbito do controle ideológico das escolas do que da discussão sobre expansão e garantia do 

acesso popular à educação.  Nos questionários prévios à elaboração do PNE de 1937, por 

exemplo, a Igreja Católica se manifestou em defesa da autonomia pedagógica da escola, receosa 

de uma educação regulamentada pelo Estado que restringisse aspectos da educação religiosa. 

Notadamente, essa autonomia seria para escolas privadas e católicas. Ao mesmo tempo em que 

buscava garantir a liberdade de cátedra e a autonomia das escolas católicas, assentia com o 

controle do Estado sobre a escola pública para a imposição de determinada educação moral e 

religiosa. No mesmo sentido, intelectuais adeptos ao escolanovismo, que têm sua base 

pedagógica na autonomia do aluno, compactuaram com um projeto autoritário que colocasse 

de pé um projeto de educação nacional, mas sem qualquer proximidade com os ideais liberais 

e voltados para a autonomia da função educacional e da escola, tal qual propunha o Manifesto 

de 1932.  

Assim, a questão da autonomia já estava posta no cenário das ideias pedagógicas 

brasileiras e da construção das políticas educacionais, mas de forma confusa e ao sabor dos 

interesses de cada ator. Esses conflitos se intensificaram e criaram o contexto para as disputas 

educacionais dos anos seguintes, inclusive com um segundo manifesto de educadores, que trago 

à pesquisa por também conter contribuições para pensar historicamente o tema da autonomia 

das instituições escolares. Antes dele, contudo, uma nova Constituição democrática, a de 1946, 

seria promulgada. 

 

4.3 Intervalo democrático: abertura jurídica para autonomia e experiências democráticas 

na Educação  

 

A retomada da democracia no Brasil é precedida de um novo golpe de Estado, em 

29/10/1945, com a deposição de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo. O ministro da Guerra, 

general Góis Monteiro, após conduzir a renúncia de Vargas, entregou o Poder ao presidente do 

Supremo Tribunal Federal, que convocou novas eleições. Em 2 de dezembro de 1945, o general 

Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República. O novo ministro da Educação, 
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Clemente Mariani, foi o nome surgido de uma coalização conservadora que dava sustentação 

ao governo (SAVIANI, 2013). A nova Constituição foi promulgada em setembro de 1946. É 

sobre as questões relativas ao tema da autonomia na educação pública desse período que o 

presente tópico vai discorrer.  

Duas grandes discussões marcam o período e de alguma forma interessam para pensar 

o tema da autonomia pedagógica da escola: a da centralização versus descentralização de poder 

no âmbito das políticas educacionais e o da prevalência da educação pública versus educação 

privada. Ambos os debates se deram em torno da primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação 

brasileira, cuja tramitação se iniciou em 1948, logo após a promulgação da nova Constituição 

Federal, e foi concluída apenas em 1961, com vigência da lei a partir de 1962, logo antes de 

mais um golpe de Estado que novamente interromperia a democracia brasileira e qualquer 

proposta de um projeto democrático para a educação.  

Embora as duas discussões tragam questões importantes para pensar a consolidação das 

ideias de autonomia e poder local no âmbito da educação pública, a impressão que ficou do 

estudo do período foi da prevalência de embates mais no plano ideológico do que prático, 

sobretudo pelo fato de que, quando finalmente aprovada a LDBEN, a Constituição que lhe dava 

base já estava combalida e logo viria a cair. O confronto de ideias pedagógicas no período 

também sofreu influência do contexto de Guerra Fria, ao qual o Brasil não passou imune quanto 

ao medo e perseguição a tudo que pudesse ser interpretado como comunismo. Esse contexto 

também deu o tom dos debates que abrigavam os temas da liberdade de ensino e autonomia das 

escolas.  

Corrobora essa impressão, de prevalência de um debate ideológico e de poucos avanços 

concretos na educação desse período, o fato de que foram anos de baixo investimento na 

educação primária (KANG, 2017). Até mesmo no segundo governo Vargas (1951-1954), que 

de 1930 a 1945 deu relativa importância ao tema do ensino, o entusiasmo com o tema da 

educação arrefeceu.  

Do ponto de vista do debate jurídico, contudo, o período propiciou uma aproximação 

pródiga entre direito e educação, qualificando-se a produção acerca do direito à educação e da 

organização do estado na sua garantia, a exemplo do Manifesto “Mais uma vez convocados” 

(1959), que se propôs a uma interpretação das Constituições de 1934 e 1946, chegando a 

incorporar um parecer jurídico em seu texto e buscando requalificar as discussões citadas, 

trazendo-as do plano ideológico para o plano legal. A Constituição de 1946 e a LDBEN de 

1961, nesse sentido, possuem destaques interessantes no tema da autonomia dos 

estabelecimentos de ensino. Nesse ponto da influência dos novos diplomas no debate sobre 
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autonomia institucional, ainda no presente tópico, destaco uma leitura proposta por Anísio 

Teixeira, a partir da Constituição Federal de 1946 e da LDBEN em discussão, que culmina em 

uma proposta concreta de autonomia e gestão democrática da escola pública de ensino primário 

no Brasil.  

Ao lado das novas contribuições de Anísio Teixeira para o princípio da autonomia da 

escola, também destaco contribuições ao tema nas obras de Florestan Fernandes e Roque 

Spencer Maciel de Barros, intelectuais em espectros político opostos, mas que participaram do 

debate acerca da prevalência do Estado na garantia do direito à educação, apontando uma 

falácia que ganhou muito destaque nesse momento histórico: a da incompatibilidade entre a 

presença do Estado na educação e os princípios da liberdade de ensino e autonomia. São esses 

os principais marcos políticos, jurídicos e teóricos sobre os quais trato a seguir. A começar pela 

análise da Constituição de 1946. 

 

4.3.1 A Constituição de 1946 e os debates para uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

 

Segundo Saviani (2013, p. 281), no âmbito das ideias pedagógicas, a Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil, de 1946, retomou e consolidou a pedagogia nova: “nesta Carta 

Constitucional, restabelecem-se elementos que integraram o programa de reconstrução 

educacional dos pioneiros da Educação Nova, sendo que alguns deles já haviam figurado na 

Constituição de 1934”. Seriam eles, em resumo, a competência da União para legislar sobre 

diretrizes e bases, a prevalência de concurso para professores, a descentralização do ensino, o 

caráter supletivo do sistema federal, a vinculação orçamentária e a criação de institutos de 

pesquisa junto a organizações de ensino superior para produção científica acerca da educação 

brasileira.  

Cury também destaca que a Constituição de 1946, após o fim da ditadura do Estado 

Novo, retornou aos princípios maiores do federalismo e aos fundamentos da Constituição de 

1934: “ao federalismo centrífugo de 1891, ao federalismo centrípeto de 1930, à centralização 

fática de 1937, sucedeu um federalismo tendencialmente centrífugo no interregno 1946-1964” 

(CURY, 2010a, p. 37). 

A Constituição de 1946 abriu uma fase democrática inédita na história do país 

(SCHWARCZ; STARLING, 2018). Ela manteve as conquistas sociais que os anos 1930 

trouxeram, mas recolocou no projeto de país os direitos civis e políticos e as liberdades públicas.  
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O capítulo da Constituição de 1946 sobre educação e cultura é breve, mas traz 

afirmações importantes quanto à organização de um sistema nacional de educação e a 

possibilidade de autonomia. 

Conforme Art. 166, a educação foi reconhecida como direito de todos, com lócus no lar 

e na escola. O mesmo artigo afirmou que ela deveria “inspirar-se nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana” (BRASIL, 1946). Ainda nesse tema, o Art. 168, VII, 

estabeleceu a garantia de liberdade de cátedra, sem restringi-la ao ensino superior ou a qualquer 

nível específico, ou seja, como garantia geral da educação nacional.  

O Art. 167 afirma que o ensino dos diferentes ramos seria ministrado pelos Poderes 

Públicos, sendo livre a atuação da iniciativa privada, respeitadas as leis. É explícita, assim, a 

inexistência de monopólio estatal, mas o dever de prestação pública, sem qualquer conflito com 

os princípios anteriormente afirmados (liberdade de ensino e liberdade de cátedra).   

O Art. 168 também positivou os princípios da obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

primário e os artigos seguintes organizaram a forma de financiamento para sustentá-los. Ficou 

instituída a vinculação orçamentária para União, estados e municípios. 

Por fim, o Art. 170 estabeleceu a organização federativa da educação, atribuindo caráter 

supletivo ao sistema federal, e o dever de os estados organizarem seus sistemas de ensino, 

cabendo à União a cooperação pecuniária, através de fundo próprio. 

Apesar dos avanços quanto ao direito à educação, trazidos pela Constituição de 1946, 

mudanças concretas no âmbito da organização de um sistema nacional de educação 

dependeriam não apenas da Constituição, que institui princípios e objetivos gerais, mas de uma 

nova legislação educacional, sobretudo uma lei de diretrizes e bases. Nos termos do Art. 5º da 

Constituição, competiria à União sua elaboração, o que somente se deu em 1961. Nesse 

interregno entre a Constituição de 1946 e a LDBEN de 1961, há um período de latência na 

educação primária no Brasil.  

Ao mesmo tempo em que esse período foi marcado pelo desenvolvimentismo na 

economia, a preocupação com a escola básica parece não ter acompanhado as medidas voltadas 

à industrialização. No segundo governo Vargas, por exemplo, o tema perde em importância até 

mesmo nos discursos. A hipótese de Kang (2017) é da que, no desenvolvimentismo brasileiro, 

a prioridade foi investir em setores que pudessem dar resultado rapidamente, o que não é o caso 

da escola primária. No campo da educação, assim, os esforços e recursos se concentraram no 

ensino superior e profissional.  

Os governos Vargas (1951–1954) e Juscelino Kubitschek (1956–1961) também pouco 

fizeram em prol do ensino primário por entender que este não servia aos propósitos 
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da industrialização; e embora tenha persistido certo grau de viés elitista da política 

educacional durante todo o período, os governos Eurico Dutra (1946–1951) e João 

Goulart (1961–1964), governos compromissados em menor grau com a ISI 

[industrialização por substituição de importações], obtiveram os maiores aumentos 

nas matrículas do ensino primário por decisões expressas de apoio federal ao ensino 

(KANG, 2017, p. 36-37). 

Como já recordado, o período foi marcado mais por disputas políticas e ideológicas do 

que por políticas públicas concretas. Dentre as grandes discussões, destaca-se o embate em 

torno da maior ou menor centralização de poder em torno do projeto de lei de diretrizes e bases. 

Ainda em 1948, o então ministro da educação, Clemente Mariani, constituiu uma 

comissão para elaborar o anteprojeto para uma LDBEN. A maior parte da comissão foi 

composta por educadores e intelectuais renovadores, muitos, inclusive, participantes do 

primeiro Manifesto (1932). O próprio Anísio Teixeira, embora não estivesse diretamente na 

comissão, foi convidado e colaborou com sugestões. 

Como visto no estudo do Manifesto de 1932, do ponto de vista da participação do Estado 

na educação, os renovadores adotavam uma concepção de descentralização federativa. No 

anteprojeto, conforme destaca Saviani (2013, p. 282) “o foco foi posto nos sistemas estaduais, 

admitindo-se, porém, o sistema federal com caráter supletivo”. 

Especificamente no tema da autonomia da função educacional e dos órgãos de educação, 

também decorre da visão de política educacional que trazia o Manifesto de 1932 o papel que o 

anteprojeto atribuiu ao CNE: “um órgão decisivo com amplas atribuições não só consultivas, 

mas também deliberativas” (SAVIANI, 2013, p. 282). A proposta, no entanto, caiu logo no 

início da tramitação, pois no próprio anteprojeto o MEC fez constar modificações, reforçando 

seu papel protagonista e recolocando o CNE como órgão auxiliar. 

Enviado ao Congresso Nacional, o projeto enfrentou oposição iniciada já em torno da 

mensagem de encaminhamento. Conforme destaca Saviani (2013), Mariani fez questão de 

pontuar o caráter democrático do projeto e a necessidade de superação da experiência 

educacional da ditatura do Estado Novo. Contudo, embora a Constituição de 1946 fosse dotada 

de princípios democratizantes para a educação, a força política de Getúlio Vargas e, 

especificamente na educação, de Gustavo Capanema, ainda se faziam presentes. Capanema foi 

eleito deputado federal em 1945 pelo Partido Social Democrático (PSD) e participou ativamente 

dos debates em torno da LDBEN, sobretudo como resistência às medidas de descentralização 

e gestão democrática:  

A presença de Capanema no Congresso inibia as discussões a respeito da reforma 

educativa que havia promovido durante sua gestão no ministério. As dificuldades se 

acentuaram no segundo governo Vargas, quando Capanema, que graças ao convívio 

muito próximo do poder durante todo o Estado Novo mantinha bom relacionamento 
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com o presidente, foi indicado líder da maioria na Câmara. Sua condição de líder, 

mais do que estimuladora de avanços no processo de aperfeiçoamento da política 

educacional, foi um fator intimidador de iniciativas parlamentares. O ministro da 

Educação em 1953, Antônio Balbino, era uma liderança ainda não consolidada no 

quadro político nacional e dificilmente contrariaria o ex-ministro. O resultado final de 

todas essas dificuldades foi que a Lei 4.024 – a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – só foi votada em dezembro de 1961 (BOMENY, [s.d.], n.p.). 

Capanema se ressentiu de a proposta de LDBEN conter uma mensagem de superação 

do projeto de educação do Estado Novo.  Em Parecer sobre o Projeto, atacou frontalmente o 

caráter descentralizador do texto, apresentando uma interpretação centralizadora dos 

dispositivos constitucionais relativos à educação. A resposta que veio do Relator do projeto na 

Câmara, Almeida Junior, contra-atacava também com base na Constituição de 1946, mas pela 

descentralização da educação (SAVIANI, 2013). 

O não entendimento resultou em arquivamento do projeto, que voltou ao Plenário 

apenas seis anos depois, como Projeto das Diretrizes e Bases, n.º 2222/1957. Mas a aprovação 

ainda demoraria em razão de outro conflito que também toca no tema da autonomia: o do papel 

preponderante do Estado na educação. 

Antes de adentrar nesse debate, porém, e ainda no tema da centralização ou 

descentralização e seus impactos na possibilidade de autonomia das escolas, uma experiência 

legislativa de 1953 me pareceu interessante para destacar o novo sentido de federalismo que 

poderia ter prevalecido com a Constituição Federal de 1946.  

Em 1953, o governo federal instituiu uma campanha objetivando a expansão e melhoria 

do ensino secundário no Brasil. A Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário (Cades) foi criada pelo Decreto n.º 34.638/1953 e, segundo Saviani (2013), foi mais 

uma decorrência da influência dos renovadores nas políticas educacionais desse período. 

O Decreto dá um tratamento ao ensino secundário bem diferente das normas que 

marcaram os ministérios de Francisco Campos e Gustavo Capanema. Se nesses ministérios o 

foco era na rígida inspeção dos estabelecimentos públicos e privados, o decreto que institui a 

Cades adota um tom de colaboração e cooperação entre MEC e as instituições públicas e 

privadas. O texto parece instituir uma relação menos rígida e formalista e, desse modo, mais 

realista quanto à condição das instituições escolares brasileiras, favorecendo a possibilidade de 

instituições mais adaptadas às necessidades locais.  

Nesse sentido, o Art. 2º do Decreto estabeleceu que caberia à Campanha promover, por 

todos os meios a seu alcance, as medidas necessárias à elevação do nível e à difusão do ensino 

secundário no país, tendo por finalidade “tornar a educação secundária mais ajustada aos 

interêsses e possibilidades dos estudantes bem como às reais condições e necessidades do meio 
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a que a escola serve, conferindo, assim, ao ensino secundário maior eficácia e sentido social” 

(BRASIL, 1953). Ainda quanto aos objetivos, insere a necessidade de possibilitar ao maior 

número de jovens brasileiros o acesso à escola secundária.  

Ambos os objetivos chamam atenção quando comparados aos decretos e leis até então 

prevalecentes. Na Reforma Francisco Campos e nas Leis Orgânicas de Capanema prevalecia 

um rígido controle das instituições de ensino secundário e destacava-se o caráter excludente 

desse ramo do ensino, dada a rigidez dos exames que inviabilizavam a existência de muitas 

escolas e o ingresso de muitos alunos. As medidas anteriores, propositadamente, afirmavam o 

ensino secundário como algo de acesso a poucos, já que ainda prevalecia o dualismo do ensino 

(secundário e superior somente para as elites e ensino vocacional para as camadas populares). 

Assim, não interessava a possiblidade de flexibilizar ou diversificar a escola secundária.  

Noutro sentido, ainda que não se possa dizer que no período ora analisado tenha havido 

a popularização do ensino secundário, o Decreto mencionado parece indicar uma disposição 

das políticas federais em restringir menos e colaborar mais, inclusive dividindo 

responsabilidades com a sociedade civil.  

Nesse sentido, o Art. 3º do Decreto n.º 34.638/1953 afirma que para a consecução dos 

objetivos previstos na Campanha, ela deveria “colaborar com os estabelecimentos de ensino 

secundário, em fase de implantação ou reorganização, proporcionando-lhes a assistência de 

técnicos remunerados pela Campanha”, também “promover estudos dos programas do curso 

secundário e dos métodos de ensino das várias disciplinas, a fim de melhor ajustar o ensino aos 

interêsses dos alunos e às condições e exigências do meio”, ou ainda “organizar missões 

culturais, técnicas e pedagógicas, para dar assistência a estabelecimentos distantes dos grandes 

centros” (BRASIL, 1953, n.p.). Outros incisos desse mesmo artigo também falam em “cooperar 

com os estabelecimentos de ensino secundário no estudo de projetos de prédios, instalações, 

oficinas escolares” e “realizar, diretamente e em cooperação com os órgãos técnicos federais, 

estaduais e municipais, levantamentos das necessidades e possibilidades das diversas regiões 

do país quanto à localização da escola secundária”. 

Havia, ainda, no texto do Decreto, um espírito de cooperação com a sociedade civil 

através da formação de conselhos no âmbito da Campanha, compostos de representantes de 

entidades públicas e privadas, relacionadas com a cultura, a educação e a assistência social no 

país (Art. 4º). Por fim, também buscava-se promover o intercâmbio entre escolas e o 

esclarecimento da opinião pública quanto às “vantagens asseguradas pela boa educação 

secundária” (BRASIL, 1953) O financiamento das ações se daria por um fundo próprio, com 

participação pública e privada. 
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Não foi encontrada literatura quanto à efetividade dessas medidas na promoção de maior 

autonomia ou gestão democrática nas escolas secundárias. Contudo, a existência do diploma e 

de uma campanha desse tipo é um marco importante na legislação federal no sentido de menor 

rigidez e maior apoio aos estabelecimentos de ensino, um binômio fundamental para qualquer 

possibilidade de autonomia no ensino público. 

No entanto, longe de ter sido esse o principal direcionamento da política educacional no 

período, ao invés do aprimoramento da legislação educacional para melhor adaptação à 

realidade brasileira ou para ampliar os instrumentos de gestão democrática e autonomia da 

escola pública, o debate que se travava buscava o não retrocesso na própria existência de uma 

escola pública, gratuita, obrigatória e universal. 

A disputa entre a prevalência da escola pública ou privada protagonizou a agenda de 

intelectuais da educação, inclusive as publicações na área, bem como as discussões legislativas 

em torno da LDBEN de 1961. Um dos principais nomes nessa discussão foi novamente Anísio 

Teixeira, que se encontrava na direção da Capes e do Inep e se dedicava, nesse momento, à 

formação de centros de estudos científicos sobre a educação brasileira. Se nas décadas de 1920 

e 1930, Anísio Teixeira falava em nome da construção de uma escola pública brasileira, nesse 

momento, sua grande bandeira era a escola pública, estatal, universal e gratuita. 

Embora tenha sido uma figura central da educação brasileira nos anos 1950, Anísio 

Teixeira não passou imune ao clima da Guerra Fria que sei instaurava, também, na América do 

Sul. O período foi de perseguição a tudo que pudesse ser acusado de comunista. E o tema da 

presença do estado na condução e prestação do direito à educação voltou à pauta sob este 

espectro. Anísio Teixeira passou a ser acusado de adotar um discurso que levaria ao 

comunismo, em especial por representantes da educação católica:  

Não obstante inúmeras manifestações de Anísio Teixeira esclarecendo suas ideias, 

mostrando a diferença entre sua visão de educação e a dos marxistas; evidenciando 

suas convicções contrárias às diferentes formas de violência na vida social e política; 

manifestando sua discordância do postulado da luta de classes; reiterando à exaustão 

que jamais defendeu o monopólio estatal da educação; insistindo em seu respeito pela 

escola particular [...] não obstante tudo isso, os católicos orquestraram uma campanha 

cerrada contra ele. É que não estava em causa sua pessoa e, portanto, as duas ideias e 

convicções. O que estava em causa era o que ele representava [...] a luta pela 

implantação e consolidação de uma escola verdadeiramente pública, universal e 

gratuita (SAVIANI, 2013, p. 288).  

A Igreja Católica temia o monopólio do Estado em matéria de ensino, ou seja, que não 

houvesse espaço para outro tipo de escola, caso a educação pública passasse a atender a todos. 

Assim, identificavam a escola pública estatal como um risco à escola católica: “Daí a concluir 

que os defensores da escola pública eram adeptos do socialismo e do comunismo era apenas 
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um passo. Passo que foi dado não apenas rapidamente, mas sofregamente quando consideramos 

a virulência cega dos ataques” (SAVIANI, 2013, p. 288). 

Chama atenção o caráter retrógrado do debate. Com praticamente um século de atraso, 

o Brasil constituía sua escola pública, e agora questionava a pertinência do seu caráter público, 

como se a escola pública e democrática não fosse parte da própria essência do regime 

republicano. Parece que a arena ideológica que toma conta dos debates sobre política pública 

educacional no Brasil não permitiu sequer uma discussão sobre a educação como função 

autônoma do Estado, que dirá a ideia de uma escola pública autônoma. 

Ao contrário disso, o argumento da autonomia escolar era utilizado para defender a 

prevalência da escola privada, como se não fosse possível uma escola pública com autonomia, 

liberdade de ensino, autoria do projeto pedagógico. A inversão, contudo, parece coerente com 

a história da educação brasileira, na qual educação pública só se tornou um tema central do 

estado em um governo centralizador e, logo após, ditatorial (1930-1945), que instrumentalizou 

a escola e a educação para um projeto de governo. Em um país com tamanha tradição de golpes 

de estado e de autoritarismo, a ideia de uma instituição escolar pública ter autonomia para 

constituir seu projeto pedagógico parece impensável. Talvez esse seja um dos motivos pelos 

quais a bandeira da autonomia tenha sido – e ainda seja – tão frequentemente usada por aqueles 

que defendem a prevalência da escola privada. A autonomia pedagógica da escola pública, ou 

a autonomia de qualquer instituição pública, técnica ou política, requer tradição democrática, 

algo que o Brasil não teve.  

Desse modo, ainda que a própria Igreja tenha em muitos momentos se aliado a projetos 

autoritários de poder, e que a defesa da escola privada não seja propriamente a defesa da 

democracia contra a tirania estatal, parece compreensível, diante do histórico brasileiro, que os 

princípios da autonomia e da liberdade sejam mais facilmente associados à ausência do Estado 

na educação do que à sua presença, uma importante contradição do estado liberal no Brasil. 

O fato é que, nessa discussão sobre prevalência ou não do estado na garantia do direito 

à educação, a autonomia escolar e a liberdade de ensino aparecem como argumentos para defesa 

da precedência da Igreja e da família, enquanto ao Estado restaria atuação em caráter supletivo.  

No âmbito das discussões em torno da LDBEN de 1961, um substitutivo ao projeto original 

lançado na Câmara acirrou ainda mais os debates: “Calcado nas conclusões do Terceiro 

Congresso Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, realizado em São Paulo de 

17 a 25 de janeiro de 1948, [o substitutivo Lacerda] irá contemplar claramente os interesses da 

escola particular” (SAVIANI, 2013, p. 288). O texto causou reação e mobilização dos 

defensores da escola pública. Uma gama de importantes intelectuais se manifestou e Saviani 
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(2013) apresentou-os divididos em três grandes correntes. A divisão me parece ilustrativa, 

também, quanto à visão de autonomia que cada corrente poderia oferecer. 

A primeira delas, Saviani (2013, p. 289) definiu como “liberal-idealista”. Representada 

por Júlio de Mesquita Filho, do Jornal “O Estado de S. Paulo” e por professores da área de 

filosofia e história da educação da USP, para essa corrente a escola deveria ser pública enquanto 

expressão dos princípios liberais e republicanos. 

Um dos principais representantes dessa corrente foi Roque Spencer Maciel de Barros, 

professor da USP, com destacada atuação na defesa do liberalismo filosófico e colunista do 

Jornal “O Estado de S. Paulo”. Barros participou ativamente dos debates sobre Lei de Diretrizes 

e Bases de 1961, apontando a falácia argumentativa dos que se valiam do princípio da liberdade 

para combater a escola pública. Segundo Azanha (1999, p. 168), ao lembrar a trajetória de 

Barros:  

O que o situou de um modo muito especial nessa campanha foi o fato de ter escolhido 

como tema principal de combate o princípio da liberdade de ensino, que o Deputado 

Carlos Lacerda alegava ser o leitmotiv filosófico de seu substitutivo. Naquele 

momento, os que tomavam posição contrária a esse projeto eram pronta e 

levianamente acusados de adeptos de valores antidemocráticos e de pretenderem o 

monopólio estatal da educação. 

Na corrente liberal-idealista, “o homem é entendido como um ser racional e livre. A 

liberdade é concebida com ausência de constrangimento, tendo por fim a autonomia ética. A 

base dessa concepção remonta à ética Kantiana, em que o homem é definido pela moralidade” 

(SAVIANI, 2013, p. 289).  

Mas por que essa corrente, defensora de uma concepção de autonomia como ausência 

de constrangimento, defenderia a escola pública e não a privada?  

Barros lembrava não ser unívoco o conceito de liberdade de ensino, mas apontava que, 

do ponto de vista do liberalismo filosófico clássico, não se poderia defender o abandono do 

estado de sua função educadora, pelo contrário, pois em uma democracia somente o estado 

poderia garantir a liberdade de cátedra e a neutralidade do ensino (livre de interesses e 

proselitismo)24. 

Tomando por base a inspiração kantiana, a tarefa da educação seria contribuir para a 

maioridade do homem, independentemente de suas condições histórico-sociais. O homem 

 
24 Vale referenciar que a crença liberal na possibilidade de uma educação neutra colocou Barros, de certa forma 

contraditoriamente, também em posição de crítica à Universidade. Mais tarde o educador participaria, em 1968, 

do Grupo de Trabalho escolhido pelo governo ditatorial e centralizador de Costa e Silva, para elaborar a proposta 

de Reforma Universitária “quando procurou interferir e defender a extensão do modelo uspiano às demais 

universidades do país” (ORSO, 2013).  
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como fim em si mesmo que não pode ser instrumento da Igreja, do Estado, partido ou classe. 

Por acreditarem na igualdade formal, jurídica, como a finalidade do estado e do direito, veem 

na escola pública a organização da tarefa educacional mais próxima a esse princípio. Barros 

chega a afirmar não ser “possível submeter aos interesses privados a questão vital da formação 

de cidadãos livres” (BARROS, apud AZANHA, 1999, p. 168). 

Assim, a ideia de que a escola pública não poderia ser autônoma, não poderia abrigar a 

liberdade de ensino, argumento defendido pelo olhar apenas privatista da discussão, foi 

combatida até mesmo por intelectuais liberais, daí a importância desse debate conjuntural para 

a construção histórica da concepção de autonomia pedagógica da escola pública.  

Já a corrente liberal-pragmática, a segunda apresentada na classificação de Saviani 

(2013) concentrou na defesa da escola pública os representantes do movimento renovador. A 

visão de escola pública e de autonomia da escola que essa corrente encampava era a do 

Manifesto de 1932, em que a prevalência (não a exclusividade) do Estado e a descentralização 

jurídico-administrativa já estavam postas, mas foram retomadas em um novo movimento. A 

releitura do Manifesto de 1932, a partir do novo contexto e dos novos embates que os anos de 

1950 abrigavam, deu origem a um segundo manifesto de educadores, publicado em 1959. A 

análise desse documento quanto ao tema da autonomia pedagógica merece um tópico próprio. 

 

4.3.2 O Manifesto “Mais uma vez convocados” (1959) 

 

Do ponto de vista do fundamento filosófico, Saviani (2013) discorre que a corrente 

liberal-pragmática, apesar de liberal, se abstém de considerar o indivíduo como valor absoluto 

e concentra a defesa da escola pública em argumentos de ordem prática, ligados à realidade do 

sistema escolar brasileiro e suas necessidades. Segundo o argumento liberal-pragmático, a 

realização do direito individual à educação, no Brasil, necessita de uma prestação estatal. Nesse 

sentido, se o Manifesto de 1932 era um plano mais principiológico, o de 1959 foi classificado 

por seus próprios autores, que em grande parte são os mesmos de 1932, como um plano de 

realização prática inadiável. 

O Manifesto “Mais uma vez convocados” (1959), se apresentou, assim, como herdeiro 

do Manifesto de 1932, mas também das Constituições liberal-democráticas de 1934 e 1946, e 

é com base nesses documentos que procurou pautar o debate em torno do projeto de LDBEN. 

Uma análise do texto detida aos princípios de maior destaque no Manifesto de 1959 

demonstra que princípios político-democráticos foram apresentados com maior protagonismo 

e centralidade do que no texto de 1932.  
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A educação democrática e a escola democrática são princípios destacados. É muito clara 

a agenda democrática em que o Manifesto de 1959 se situa, até mais do que o Manifesto de 

1932, já chegando a falar, inclusive, em justa distribuição de renda, participação popular nos 

interesses da nação, dentre outros temas. Evidentemente, não chega a ser um documento de 

matriz socialista, ao contrário, reafirma suas bandeiras como liberais, mas a agenda educacional 

apresentada, visando o desenvolvimento econômico e social, é mais voltada a demarcar os 

princípios democráticos e republicanos das políticas públicas de educação, ou mesmo a função 

da escola pública no desenvolvimento social, ao passo que em 1932 prevaleceram questões 

pedagógicas ou de organização do estado.  

Além da afirmação da escola pública como essência dos princípios republicanos e 

democráticos, também se destacam, no Manifesto de 1959, os princípios da liberdade de 

pensamento, igualdade formal e material, obrigatoriedade, gratuidade e universalidade da 

educação, integração nacional, paz social e educação integral. Sobre esse último, destaco o 

trecho:  

A formação de homens harmoniosamente desenvolvidos, que sejam de seu país e de 

seu tempo, capazes e empreendedores, aptos a servir no campo que escolherem, das 

atividades humanas, será, num vasto plano de educação democrática, o cuidado 

comum, metódico e pertinaz, da família, da escola e da sociedade, todo o conjunto de 

suas instituições (AZEVEDO et al., 2006, p. 215). 

Nesse sentido, o Manifesto de 1959 é pela educação liberal e democrática e a defesa da 

escola pública inspira-se nos ideais republicanos que outros países há muito já haviam 

consolidado. No âmbito da formação para a autonomia, defende uma educação liberal, para o 

trabalho e para a democracia. A ideia de educação para o desenvolvimento econômico, como 

no trecho destacado, se faz presente, mas também como sinônimo de bem-estar individual e 

coletivo, algo mais próximo à ideia de pleno desenvolvimento individual que vai se consolidar 

como princípio da Constituição Federal de 1988.  

Em sua estrutura, o Manifesto de 1959 inicia abordando a situação geral da educação, 

destacando a existência de professores despreparados e mal pagos, a estrutura precária dos 

prédios, evasão escolar, analfabetismo e crescimento desordenado do número de escolas do 

ensino primário ao superior, sem uma ação coordenada que lhes garantisse qualidade. Já nesse 

ponto, acrescenta ao diagnóstico que uma presença mais forte do estado seria necessária:  

[...] em vez de se ampliar, se reduziu a ação coordenadora do poder público, federal e 

estadual, que não se dispuseram também a dominar e a canalizar as fôrças sociais e 

políticas libertadas pelas mudanças que se operaram na estrutura econômica e 

industrial (AZEVEDO et al., 2006, p. 206).  
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Ao mesmo, tempo, aponta o excesso de centralização e ausência de autonomia da função 

educacional (cooptada pela ingerência desmedida da política), como fatores que teriam 

contribuído para o estado geral da educação pública:  

[...] o excesso de centralização; o desinterêsse ou, conforme os casos, a intervenção 

tantas vêzes perturbadora da política; a falta de espírito público, o diletantismo e a 

improvisação conjugaram-se, nesse complexo de fatôres, para criarem a situação a 

que resvalou a educação pública no país (AZEVEDO et al., 2006, p. 207). 

Ainda no âmbito de um diagnóstico dos problemas, aponta a falta de apelo popular e de 

projeto de longo prazo que fizessem da educação pública nacional a necessidade inadiável que 

os intelectuais da educação apontavam:  

Não é possível, por outro lado, pretender resolvê-los ou pô-los em via de solução 

enquanto não se difundir na opinião pública e nas assembléias políticas ou não se lhes 

incutir na maioria a consciência da importância primordial, da complexidade dos 

problemas de educação e da irreparabilidade de suas conseqüências. Para responder 

ao terrível desafio que nos lançam as sociedades modernas, numa fase crítica de 

reconstrução e de mudanças radicais, o que necessitaria o país, antes de tudo, é de 

governos e de câmaras legislativas que se preocupassem em maior medida com a 

política a longo prazo e cada vez menos com interêsses partidários e locais 

(AZEVEDO et al., 2006, p. 207).  

Em seguida, retoma do Manifesto de 1932, especificamente a proposta de organização 

federativa descentralizada da educação nacional, destacando como o aspecto da diversidade na 

uniformidade, princípio expresso no Manifesto de 1932, foi consagrado nas Constituições de 

1934 e 1946. Há um nítido apelo ao Direito e à Constituição no Manifesto de 1959, muito mais 

do que no Manifesto de 1932, que ainda estava sob a vigência da Constituição Federal de 1889. 

O texto de 1959 dá muita importância aos princípios constitucionais das Constituições Federais, 

de 1934 e 1946, e ressalta como são programas que já estavam presentes no primeiro manifesto 

e que agora se fazem presentes no projeto de LDBEN. Nesse ponto, o tema de destaque é a 

autonomia federativa e a descentralização das políticas educacionais, demarcando a 

Constituição de 1937 como um pretenso ponto fora da curva, que teria suprimido a autonomia 

federativa, em conformidade com as ideias centralizadoras que voltaram a dominar o governo 

quanto instaurado um Estado autoritário. Afirma, assim, que, recuperado o regime democrático, 

a Constituição de 1946 teria restabelecido a disposição que consagra o princípio de 

descentralização. 

Demarcado o programa de política educacional do Manifesto de 1932 como aquele 

escolhido pela Constituição de 1946, o texto passa propriamente ao debate sobre a prevalência 

da escola privada ou da escola pública, rebatendo a ofensiva à escola pública que se promovia 

em nome da autonomia e da liberdade de ensino.  
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Segundo o Manifesto de 1959, a “estranha concepção de liberdade” abrigada pelos 

privatistas teria sua origem histórica no tema da educação religiosa:  

A luta que se abriu, em nosso país, entre os partidários da escola pública e os da escola 

particular, é, no fundo, a mesma que se travou e recrudesce ora nesse, ora naquele 

país, entre a escola religiosa (ou o ensino confessional), de um lado, e a escola leiga 

(ou o ensino leigo), de outro lado. Êsse, o aspecto religioso que temos o intuito de 

apenas apontar como um fato histórico que está nas origens da questão, e sem a mais 

leve sombra de desrespeito aos sentimentos que somos os primeiros a reverenciar, da 

maioria do povo brasileiro. Ela disfarça-se com freqüência, quando não se 

apresenta abertamente, sob o aspecto de conflito entre a escola livre (digamos 

francamente, a educação confessional) e a escola pública ou, para sermos mais 

claros, o ensino leigo, a cujo desenvolvimento sempre esteve històricamente ligado 

o progresso da educação pública (AZEVEDO et al., 2006, p. 209, grifos nossos). 

Portanto, o debate que se coloca, como já refletido nessa pesquisa, é: pode a escola livre 

ser pública, ou ao contrário, pode a escola pública ser livre? Ter autonomia? Abrigar a 

diversidade cultural e regional do país, abrigar a necessária diversificação do ensino? São essas 

as perguntas que o Brasil se coloca nesse momento de disputas na elaboração da nossa primeira 

lei de diretrizes e bases. 

Nesse debate, o Manifesto de 1959 procura oferecer respostas a partir dos princípios da 

Constituição democrática de 1946, buscando retirar o debate da polarização em que ele se viu 

e que contrapunha religiosos e não religiosos ou direta e esquerda.  Mais uma vez, como se 

tentou em 1932, propôs-se uma frente ampla pela educação pública que superasse questões 

religiosas e político-partidárias e se baseasse no texto constitucional, nos princípios jurídicos e 

liberais encampados pela Constituição vigente: 

A direita apoia, em geral, a escola livre, e a esquerda, a escola pública, e, por ter sido 

freqüentemente assim, a tendência é de deslocar uma questão que se devia pôr em 

têrmos de interêsse geral e acima de partidos, para o terreno de uma luta religiosa, 

devido às suas implicações confessionais, – o que é preciso evitar por tôdas as formas, 

– ou de uma luta entre grupos políticos, igualmente prejudicial ao debate do problema 

que temos o dever de examinar em face da Constituição Federal e conforme os 

princípios que regem as instituições democráticas. 

[...] já por várias vêzes direita e esquerda se aliaram na defesa da escola pública [...] 

não falamos em nome de partidos, mas sob a inspiração e em defesa daqueles 

princípios. Em matéria religiosa, somos pela liberdade de culto e de crenças [...] somos 

todos os que assinamos esse Manifesto, educadores republicanos e democráticos, fiéis 

aos mais altos valores da tradição liberal (AZEVEDO et al., 2006, p. 210). 

Em seguida, o texto destaca duas experiências negativas na leitura do Manifesto de 

1959, em que o Brasil teria se aproximado da desoficialização do ensino: as reformas Leôncio 

de Carvalho (1879) e Rivadávia Correa (1911), buscando reforçar o argumento, que já era o 

argumento de Rui Barbosa no início da República, de que o estágio institucional no Brasil não 

permitiria um princípio liberal que afastasse o Estado da garantia direta do direito à educação.  
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Além disso, procura afirmar que, independentemente do estágio institucional, a escola 

pública democrática seria um valor republicano inafastável, e já pacificado em outros países, 

assim como na Constituição brasileira vigente, a de 1946. O Manifesto de 1950 insiste em dizer 

que Constituição Federal não nos deixaria escolha.  

Para tanto, apresenta trechos do parecer de um jurista, Jayme Junqueira Ayres, a respeito 

da leitura de dois artigos da Constituição Federal de 1946: o Art. 167 e o Art. 171. O primeiro 

é trazido para afirmar o dever geral do Estado no que diz respeito à prestação de ensino (com 

livre iniciativa da atividade pelos particulares). E o segundo para lembrar que a Constituição 

determinava, especificamente, a incumbência (no sentido de dever) dos estados de organizarem 

seus sistemas (com atuação supletiva, inclusive com recursos, da União). Os artigos são trazidos 

para justificar que a proposta do Substitutivo Lacerda, de inverter a prevalência do Estado, 

tornando a iniciativa privada preponderante, seria inconstitucional. Também na Constituição 

estaria determinado um sistema de autonomia, ou liberdade regulada, tanto das escolas públicas 

quanto das privadas.  

Assim como vinha claro no Manifesto de 1932, o Manifesto de 1959 reforça o 

argumento de que a prevalência do Estado não implicaria monopólio. E aponta nesse ponto 

mais uma falácia do argumento privatista, para quem a regulamentação do ensino privado ou a 

existência de um ensino público estatal, configuraria constrangimento da liberdade de 

pensamento e de escolha da família, como se, por ser pública, a escola, em essência, não pudesse 

ser livre. A associação da escola pública como uma escola em que não seria possível a 

autonomia, conforme hipótese já aventada por esta tese, poderia ser explicada pela tradição 

autoritária imprimida aos projetos de educação pública pelas ditaduras brasileiras. No caso do 

Manifesto de 1959, se referindo ainda à ditadura do Estado Novo, e antes de um novo regime 

autoritário que se implantaria cinco anos depois, essa mesma relação pode ser interpretada em 

trecho que afirma que “Monopólio só existiria quando a educação funcionasse como 

instrumento político e ideológico do Estado, como um instrumento de dominação” (AZEVEDO 

et al., 2006, p. 214). 

A despeito de não defender o monopólio, o Manifesto de 1959 não deixa de destacar a 

necessidade de prevalência do Estado no ensino, inclusive como garantia de qualidade, 

afirmando que, apesar de toda a dificuldade e precariedade, se houve algum avanço no ensino 

primário, foi em razão da escola pública, lembrando, ainda, as graves deficiências do ensino 

secundário e superior, onde havia prevalência da iniciativa privada.  
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O texto também destaca como a escola pública é uma conquista do estado moderno e 

que ela seria a única forma de educação capaz de garantir a prevalência dos valores 

democráticos na formação dos cidadãos e a garantia de paz social: 

Tôda a história do ensino nos tempos modernos é a história de sua inversão em serviço 

público. É que a educação pública é a única que se compadece com o espírito e as 

instituições democráticas, cujos progressos acompanha e reflete, e que ela concorre, 

por sua vez, para fortalecer e alargar com seu próprio desenvolvimento (AZEVEDO 

et al., 2006, p. 215).  

Essa é uma afirmação muito importante para a construção da ideia de autonomia das 

escolas públicas, pois inverte a afirmação de que a diversidade estaria abrigada na esfera 

privada e não na esfera pública. É no espaço público que a diversidade e a autonomia se fazem 

possível. Está na escola pública a possibilidade de convivência na diversidade que a democracia 

carece e o Manifesto de 1959 me parece um marco importante nessa afirmação. A escola 

pública tem uma relevância inerente ao próprio sentido de democracia porque é a única capaz 

de atrair para si a diversidade das forças sociais que contribuem para – a cada vez mais 

complexa - construção de um país. 

Mesmo tanto tempo depois, diante da Constituição de 1988, da LDBEN de 1996 e dos 

Planos Nacionais de Educação que conferiram a almejada orientação do ensino nacional para 

objetivos comuns, ao mesmo tempo em que garantiram, no plano legal, a autonomia e a 

diversidade, há profunda atualidade nos Manifestos, seja na afirmação que fazem sobre a 

necessária autonomia da função educacional, quanto no apontamento das falácias 

argumentativas presentes no embate entre presença do Estado na educação e liberdade de 

ensino. Enquanto a educação brasileira seguir padecendo de descontinuidade das políticas e de 

fragilidade perante as narrativas ideológicas e conservadoras, que querem fazer crer que 

autonomia e liberdade não cabem na escola pública, os Manifestos, de 1932 e 1959, serão textos 

atuais. 

Ainda nesse tópico, os trechos finais do Manifesto de 1959 tratam de expressar a 

acusação aos privatistas de promoverem a manipulação dos discursos educacionais em busca 

de poder e controle ideológico da sociedade. Volta a afirmar que é na Constituição Federal que 

se encontrariam os interesses supremos da nação e que ela seria clara quanto à prevalência do 

Estado, não deixando margem de escolha ou espaços a falsos debates, cabendo aos que 

compreendem a democracia “opor-nos a tôdas as medidas radicais que, sob as aparências 

enganadoras de liberdade, tendem forçosamente a conduzir-nos ao caminho perigoso da 

anarquia senão das pressões ideológicas, abertas ou dissimuladas” (AZEVEDO et al., 2006, p. 

218). 
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Os manifestos foram produtos de seu tempo, mas voltados ao futuro. E vendo-os do 

ponto de vista de décadas depois, são marcos para a construção da ideia de uma escola pública 

autônoma, estágio ainda não plenamente alcançado na educação brasileira. 

Freitas (2011) traz uma leitura dos Manifestos a partir de como revelariam dilemas 

republicanos em suas entrelinhas. No Manifesto de 1932, haveria uma proposta de organização 

da educação pública nacional bastante pragmática, porém ainda imprecisa quanto aos seus 

pressupostos políticos. Segundo o autor citado, em 1932 não havia uma definição uníssona do 

que se entendia como natureza da escola pública, sua função e objetivo no regime democrático 

e até mesmo o sentido e objetivo da própria República. Isso teria propiciado que o texto de 1932 

abrigasse contradições teóricas e indefinições quanto ao compromisso político e social de fundo 

a que ele se filiava. Os conceitos em aberto, porém, acompanharam as indefinições de seu 

próprio tempo, já que muitas eram as disputas em torno do sentido da República e da escola 

republicana:  

O ecletismo das fontes com as quais se compartilhava um acervo retórico 

suficientemente amplo para compor um manifesto com aquele feitio agregava ao 

projeto daqueles intelectuais dois complicadores. Primeiramente operava-se um 

reforço na posição das frentes políticas as quais deveriam ser suplantadas. Em 

segundo lugar não se pontuava claramente quais seriam os obstáculos que deveriam 

ser transpostos para que a chamada escola renovada pudesse se instalar soberanamente 

nos condomínios da esfera pública. Em outras palavras, não se delineava claramente 

o jogo de posições no qual o interesse privado se confundia com o interesse público. 

A disputa pela definição do significado de alguns conceitos estava só começando 

(FREITAS, 2011, p. 175, grifos nossos). 

Já em 1959, essas lacunas foram preenchidas com um posicionamento mais claro e 

coerente quanto à função da escola republicana e porque ela deve ser pública no sentido de 

garantida diretamente pelo Estado: “o ecletismo da primeira versão foi, de certa forma, 

expurgado e a discussão aligeirada de certos temas foi retomada em pormenores, posto que a 

própria escola pública estava sob fogo cerrado” (FREITAS, 2011, p. 176). 

Os temas da liberdade de ensino e da autonomia da escola são enfrentados mais 

diretamente para afastar qualquer leitura que pudesse equiparar autonomia e liberdade com 

ausência ou não prevalência do estado na educação.  

Especificamente quanto à concepção de autonomia, se no Manifesto de 1932 ela é 

trazida para apontar a necessidade de uma função autônoma da educação no estado, ou seja, de 

autonomia técnica dos órgãos ligados à educação, no segundo Manifesto a discussão é menos 

de técnica e organização e mais de afirmação de um posicionamento político e jurídico. É a 

defesa da constitucionalidade da uma escola pública estatal diante de qualquer princípio de 
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liberdade ou autonomia. E, mais ainda, a necessidade de a escola ser pública para ser 

democrática. 

Freitas (2011, p. 178) resume os diferentes dilemas quanto ao que exprimem acerca da 

visão de República: “O Manifesto, em sua primeira versão, sinalizava uma ruidosa 

movimentação política ao redor do tema ‘República incompleta’”, no sentido de chamar o 

Estado a construir um sistema público e nacional de educação mais bem organizado, financiado 

e cientificamente embasado. “Já a segunda versão do Manifesto [...] se deparava com outro 

argumento se espalhando pela sociedade, cuja força só cresceria em intensidade até o final do 

século XX: trata-se da defesa da ideia de que a ‘República está esgotada’”, ou seja, a defesa de 

que o lugar da escola livre seria na res privada, restringindo a interpretação dos princípios da 

liberdade de ensino e da autonomia pedagógica para este fim. 

Na minha leitura, em ambos os manifestos a questão da autonomia das escolas está 

posta. No primeiro, como aspecto técnico, garantidor da capacidade de trabalho das instituições 

de educação e da necessária diversidade na organização das escolas. No segundo, mais 

propriamente como afirmação do sentido político e jurídico de autonomia na Constituição 

Federal, no caso de 1946, haja vista o destaque que o Manifesto de 1959 confere a um parecer 

jurídico que interpreta a proposta privatista à luz das Constituições Liberais.  

Assim, o que o texto de 1932 tem a dizer sobre autonomia da escola está na sua 

importância para a organização federativa do ensino e na necessidade de constituição de um 

projeto de Estado para a educação, menos sujeito à captura dos governos. Em 1959, a concepção 

é complementada enquanto princípio jurídico para esclarecer que o sentido republicano e 

democrático de escola pública não afasta, ao contrário, incorpora a liberdade de ensino e a 

autonomia na tarefa educacional.  

Por fim, a terceira e última corrente apontada por Saviani (2013) que se manifestou em 

defesa da escola pública foi a corrente socialista, que teve como seu principal líder Florestan 

Fernandes. Embora tenha sido um dos signatários do Manifesto de 1959, sua atuação destacada 

na disputa histórica pela educação pública merece uma análise específica, sobretudo porque, do 

ponto de vista da sociologia da educação, ela traz considerações importantes para pensar o tema 

da autonomia.  

 

4.3.3 O pensamento educacional de Florestan Fernandes 

 

A corrente socialista se posiciona em defesa da escola pública pelo seu potencial de 

refletir e induzir mudanças na sociedade:  
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diferentemente seja da visão liberal-idealista, que atribui a educação o papel de formar 

o indivíduo autônomo, sem considerar as condições sociais em que vive; seja da visão 

liberal-pragmática que entende ser o papel da educação ajustar os indivíduos à 

realidade social em mudança, a tendencia socialista procura compreender a educação 

a partir de seus determinantes sociais, considerando-a um fator de transformação 

social (SAVIANI, 2013, p. 290).  

Florestan Fernandes foi uma liderança nessa corrente e sua atuação foi marcada pela 

capacidade de levar a demanda pela escola pública para um contexto popular, fazendo dessa 

também uma causa de sindicatos, operários, movimentos sociais. Ele é considerado um dos 

maiores sociólogos que a academia brasileira já produziu e fez parte do grupo de intelectuais 

que foi, ao mesmo tempo, expoente na teoria e na prática social. A base teórica de Florestan 

Fernandes, enquanto sociólogo, é marxista. No âmbito da educação, seu trabalho como 

pensador foi de apontar a origem e a atualidade dos principais problemas educacionais 

brasileiros e defender a escola pública democrática como caminho para mudanças significativas 

nesse cenário.  

Em “Educação e sociedade no Brasil” (1966), uma coletânea de textos escritos em 1960 

e 1961, propõe uma leitura da educação nacional a partir de duas questões fundamentais: a 

organização interna das escolas e a sua relação com a comunidade. Nesses pontos, sua obra 

pode fornecer elementos para a construção da ideia de autonomia escolar.  

Segundo Florestan Fernandes (1966, p. 83), “Nosso dilema educacional é de cunho 

institucional”, pois não haveria clareza quanto aos fins institucionais da escola, tampouco uma 

reflexão quanto ao padrão organizacional que se quer delas, para atingimento desses fins. 

Haveria um poder dinâmico da educação escolarizada, como “fator social construtivo” de 

mudanças, que a escola brasileira não teria assumido, pois faltava identidade e compromisso 

democrático. Segundo o autor, nem mesmo o princípio da laicidade, que já estava na primeira 

constituição republicana, prosperou de forma sustentável no Brasil. 

A falta de consciência social clara sobre o sentido da escola, na visão do autor, fez com 

que ela fosse valorizada enquanto produto acabado, sem que o processo fosse devidamente 

colocado na conta, e quando fala em processo refere-se à necessidade de se pensar a organização 

interna das escolas e o uso que a coletividade faz delas (FERNANDES, 1966).  

O que o Brasil teria conseguido, até então, lembrando que a obra analisada é dos anos 

1960, seria a escola como conquista em si mesmo e não como fator de mudança social. Na 

leitura de Florestan, a manutenção do padrão de integração da escola brasileira à ordem social 

preserva a estrutura patrimonialista da sociedade que já deveria ter ficado para trás no antigo 

regime. Presa a uma concepção política e de sociedade retrógradas, essa escola não se seria útil 
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para nenhuma classe social. Uma escola neutra ou até negativa no processo de mudanças 

sociais, porque divorciada das necessidades socioculturais do ambiente (FERNANDES, 1966).  

O educador, então, se pergunta: como evoluir para novos padrões de organização da 

escola, de modo a colocá-la a serviço das mudanças sociais, para que ela seja coerente com o 

ritmo de mudança das demais instituições? (FERNANDES, 1966). A resposta estaria na adoção 

de uma posição ativa, dirigente, criadora, da própria escola: uma escola capaz de atender as 

necessidades do ambiente, de integrar-se à sua realidade:  

A necessidade de instituir novos modelos de escola é universal, procedendo tanto das 

exigências educacionais criadas pelas regiões prósperas, quanto das exigências 

educacionais fomentadas pelas condições de vida imperantes nas regiões 

desfavorecidas. Ambas possuem em comum o mesmo traço dinâmico fundamental: o 

que se impõe fazer, antes de mais nada, é criar modelos de organização das escolas 

que permitam elevar de modo contínuo, rápido e crescente o rendimento das 

instituições escolares. Ou seja, escolas em condições de interagir com o meio social 

circundante (FERNANDES, 1966, p. 89).  

Assim, a verdadeira inovação educacional seria criar condições materiais e 

institucionais para que a escolas exerçam essa função dinâmica que está na essência do processo 

educacional: a função de formar homens autônomos, em escolas ativas, “no seio dos diversos 

tipos de comunidades humanas existentes no Brasil” (FERNANDES, 1966, p. 90). 

Florestan Fernandes aponta para uma mudança qualitativa no modo como percebemos 

os problemas educacionais brasileiros, para além das deficiências de aprendizagem, 

incorporando um viés político, de encarar a função da escola na sociedade brasileira e como 

isso seria percebido pelos cidadãos, em especial por aqueles que usam a escola pública. As 

insuficiências quanto ao papel da escola só poderiam ser corrigidas 

[...] mediante alterações estruturais e funcionais das instituições escolares ou na base 

de uma nova política educacional, fundamentalmente associada ao uso que se deveria 

fazer da educação escolarizada para convertê-la em fator de integração nacional e de 

desenvolvimento social (FERNANDES, 1966, p. 98).  

A melhor consciência dos fins da educação escolarizada permitiria a melhor busca dos 

meios: qual instituição escolar, com qual organização interna, com qual integração com o 

entorno, é a escola pertinente a esses fins? Até então, anos 1950, 1960, segundo o autor, sequer 

se tinha uma clareza, ao menos fora do âmbito das discussões de intelectuais, quanto aos fins 

da escola pública, individual e coletivamente:  

[...] essa consciência dos fins das escolas e das funções construtivas da educação 

escolarizada conduz à busca de meios que permitam relacionar melhor as escolas com 

os objetivos visados social e culturalmente, intensificando o interesse por técnicas 

racionais de organização e de planejamento das atividades escolares (FERNANDES, 

1966, p. 98). 
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As reformas propostas, até então, não haveriam prosperado porque a persistência de um 

padrão conservador na mentalidade brasileira, que não associa a escola pública à democracia 

ou à autonomia, vinha cronicamente impedindo que se explorasse a educação escolarizada, 

conforme modelos pedagógicos modernos (FERNANDES, 1966).  

A reflexão do educador chama atenção para uma constante na história da educação 

brasileira, o fato de que forças conservadoras parecem se unir para distorcer conquistas 

educacionais básicas, mesmo as mais liberais. Até nos momentos em que os renovadores 

encontraram oportunidades políticas para implementar mudanças básicas na política 

educacional brasileira, faltaram condições institucionais de estabilidade democrática para que 

elas se consolidassem, “tendo de assistir impotentes à deformação das medidas construtivas 

preconizadas ou de acomodar-se às forças que propugnam pela preservação de concepções 

educacionais anacrônicas, associando-se assim aos fatores de nosso atraso educacional” 

(FERNANDES, 1966, p. 94). Referindo-se, ainda, aos renovadores, aponta que as reformas 

propostas tinham conteúdo positivo, mas não prosperaram porque não teriam sido amparadas 

por “autênticas forças sociais renovadoras, que fizessem da educação escolarizada uma 

reivindicação essencial e que porfiassem com as influências conservantistas na luta pela 

democratização do ensino” (FERNANDES, 1966, p. 94). 

O episódio das disputas vinculadas à LDBEN de 1961, ainda segundo Florestan 

Fernandes, representariam fortemente essa barragem, imposta pelo pensamento conservador, a 

reformas pautadas em valores liberais-democráticos. Ou seja, não é a escola de matriz socialista 

que não teria prosperado no Brasil, longe disso, pois nem mesmo valores liberais encontraram 

estabilidade na educação. A reflexão parece muito atual ao identificar que a agenda 

conservadora colide com a própria democracia:  

[...] os cordões do ‘progresso educacional’ são manobrados pelos círculos menos 

esclarecidos das camadas conservadoras e com objetivos abertos que colidem com a 

própria normalidade do regime democrático, por manter-nos presos a uma política 

educacional que sabota as funções sociais construtivas da escola numa democracia, 

repele os papéis educacionais do Estado democrático e ignora a importância básica da 

educação popular como mola mestra invisível da democratização da cultura, da 

riqueza e do poder (FERNANDES, 1966, p. 94). 

O autor, por fim, chama atenção para o caso de São Paulo, que mesmo com notório 

progresso econômico e estabilidade política aproveitou muito pouco do que o acúmulo material 

teria a oferecer para as reformas educacionais (FERNANDES, 1966). Fez-se um progresso 

quantitativo de escolas e até de estrutura, mas não se caminhou no sentido de formar a escola 

dinâmica e autônoma  
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A contribuição proeminente da obra de Florestan Fernandes (1966, p. 86) no tema da 

autonomia pedagógica da escola pública indica, nesse apontamento, que o passo qualitativo que 

a educação escolarizada precisaria dar é o da possibilidade de escolas autônomas, “aptas a 

permitir um uso ‘ótimo’ sem precedentes dos recursos educacionais, para despertar no homem 

a disposição a agir de modo crítico, explorando a fundo a plasticidade das instituições e seu 

próprio espírito inventivo [...]”. 

Também afirma que a falta de uma luta popular pela educação decorreria da ausência 

dessa escola integrada e apropriada pela comunidade, que pudesse, aí sim, perceber os impactos 

da carência material e institucional dessa escola e assumir a demanda pela educação de 

qualidade como uma demanda popular. 

Assim, quando o sociólogo fala no uso da escola para atender às necessidades do 

ambiente, não seria uma escola padrão, incapaz de tomar autoria no seu próprio projeto, a fazer 

isso. Daí ser muito importante a contribuição da sociologia da educação, aqui representada por 

Florestan Fernandes, para a construção conceitual da autonomia da escola.  

Apresentadas as três correntes destacadas em Saviani (2013) e a contribuição que teriam 

dado paro pensamento educacional voltado à autonomia, passo, ao fim, a analisar os resultados 

concretos das disputas travadas no âmbito da LDBEN de 1961.  

 

4.3.4 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961) 

 

A Lei n.º 4.024/1961, que entrou em vigor em 1962, foi nossa primeira Lei de Diretrizes 

e Bases. Na perspectiva do pensamento educacional renovador, sobretudo de Anísio Teixeira, 

tratou-se uma “meia vitória” (SAVIANI, 2013). Nos temas que mais interessam a essa pesquisa, 

destaca-se na lei a garantia de autonomia dos estados e da diversificação e descentralização do 

ensino, em consonância com a Constituição Federal de 1946. 

O Art. 1º afirma que a educação nacional estaria inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana. Dentre as finalidades da educação, ressalto a noção de 

desenvolvimento integral da personalidade (Art. 1º, d), um aspecto importante se comparado 

aos princípios prevalecentes em legislações anteriores, que pareciam reduzir a formação 

individual às necessidades e objetivos do estado, e não ao pleno desenvolvimento do indivíduo 

e sua cidadania.  

O título III da LDBEN de 1961 destaca o tema da liberdade de ensino e afirma ser 

assegurado a todos, na forma da lei, o direito de transmitir seus conhecimentos (Art. 4º). Esse 
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princípio, mais próximo ao que se poderia chamar de liberdade de cátedra, é, então, 

complementado com um artigo posterior, que vai além, e estabelece uma orientação importante 

para o tema da autonomia pedagógica das escolas. Através dele (Art. 5º), assegura-se aos 

estabelecimentos de ensino, públicos e particulares, legalmente autorizados, “adequada 

representação nos conselhos estaduais de educação, e o reconhecimento, para todos os fins, dos 

estudos neles realizados” (BRASIL, 1961). 

Trata-se de avanço legislativo interessante, em primeiro lugar, porque atrela a liberdade 

de ensino à gestão democrática, através da representação das escolas em conselhos 

participativos, e, em segundo lugar, porque estabelece o reconhecimento legal de projetos 

educacionais próprios das escolas, pontuando expressamente que isso também se aplicaria aos 

estabelecimentos de ensino público. A lei, assim, parece estabelecer um marco jurídico para 

uma liberdade regulada, portanto para a autonomia.  

Também nos artigos referentes à organização federativa da educação, o tema da 

diversificação do ensino tem relevância. O Art. 11 afirma que União, Estados e Distrito Federal 

organizariam seus sistemas de ensino e o Art. 12 complementa que a competência deveria 

atender “à variedade dos cursos, à flexibilidade dos currículos e à articulação dos diversos graus 

e ramos”. 

No Art. 20, por sua vez, há tópicos relevantes para a ideia de autonomia pedagógica das 

escolas públicas. A LDBEN de 1961 afirma que, na organização do ensino primário e médio, a 

lei federal ou estadual atenderia: “à variedade de métodos de ensino e formas de atividade 

escolar, tendo-se em vista as peculiaridades da região e de grupos sociais”. Também menciona 

o “estímulo a experiências pedagógicas com o fim de aperfeiçoar os processos educativos” 

(BRASIL, 1961). 

Mais expresso ainda é o Art. 104, das Disposições Gerais e Transitórias, que aprofunda 

a garantia de autonomia para falar na possibilidade de cursos ou escolas experimentais, com 

métodos e currículos próprios, funcionando mediante autorização do estado: 

Art. 104. Será permitida a organização de cursos ou escolas experimentais, com 

currículos, métodos e períodos escolares próprios, dependendo o seu funcionamento 

para fins de validade legal da autorização do Conselho Estadual de Educação, quando 

se tratar de cursos primários e médios, e do Conselho Federal de Educação, quando 

de cursos superiores ou de estabelecimentos de ensino primário e médio sob a 

jurisdição do Govêrno Federal (BRASIL, 1961).  

No tema da gestão democrática, que não pode ser separado do da autonomia, o Art. 115 

da lei afirma que a escola deveria estimular a formação de associações de pais e professores.  
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A liberdade e a autonomia, contudo, não representariam a ausência do Estado como ente 

coordenador, nem mesmo em matéria de currículo. Nesse sentido, ao Conselho Federal de 

Educação foi estabelecida pela LDBEN, no Art. 35, parágrafo 1º, a competência de indicar, 

para todos os sistemas de ensino médio, até cinco disciplinas obrigatórias, “cabendo aos 

conselhos estaduais de educação completar o seu número e relacionar as de caráter optativo que 

podem ser adotadas pelos estabelecimentos de ensino” (BRASIL, 1961). O parágrafo terceiro, 

no mesmo sentido, afirmava que o currículo das duas primeiras séries do 1° ciclo seria comum 

a todos os cursos de ensino médio, no que se refere às matérias obrigatórias. 

Ainda quanto ao ensino médio, o Art. 43 me parece mais uma opção legislativa relevante 

para o tema da autonomia. Estabelece a lei que cada estabelecimento de ensino médio deveria 

dispor, em regimento ou estatutos próprios, sobre sua organização, constituição dos seus cursos 

e regime administrativo, disciplinar e didático. Embora ainda não mencione a existência de um 

Projeto Político-Pedagógico próprio, o que só vai se consolidar com a LDBEN de 1996, a 

possibilidade de um regimento interno específico a cada escola, como já mencionado 

anteriormente, é um passo importante no caminho da autonomia. 

Os dispositivos legais dirigidos diretamente ao ensino secundário também parecem se 

orientar nesse sentido, estabelecendo relevante liberdade curricular aos estabelecimentos 

escolares. No caso do ensino secundário, rigidamente regulamentado nas reformas Francisco 

Campos e nas leis de Capanema, a possibilidade de autonomia pedagógica que a LDBEN de 

1961 pareceu implementar tem especial relevância. Como já descrito neste trabalho, a tendência 

de autonomia se coaduna com a Campanha de aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário 

(Cades), trazida no Decreto n.º 34.638/1953.  

Nesse sentido, o artigo 44 afirma que “o ensino secundário admite variedade de 

currículos, segundo as matérias optativas que forem preferidas pelos estabelecimentos”. E o 

parágrafo segundo do mesmo artigo institui que, dentre as disciplinas e práticas educativas de 

caráter optativo, seria incluída uma vocacional, “dentro das necessidades e possibilidades 

locais”. Já o Art. 46 estabelece que nas duas primeiras séries do ciclo colegial, além das práticas 

educativas, seriam ensinadas disciplinas em parte optativas, de “livre escolha pelo 

estabelecimento”. 

Assim, e especialmente em comparação com as leis que analisei até agora, a LDBEN 

de 1961 teria representado um avanço importante no tema da autonomia pedagógica das 

escolas, em alinhamento, ainda que parcial, com o pensamento educacional expresso por Anísio 

Teixeira e os renovadores, e com os apontamentos que fiz na obra de Florestan Fernandes. Por 
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fim, também se alinhou ao espírito de descentralização e autonomia preconizado na 

Constituição de 1946. 

Em um dos textos da obra “Educação é um direito” (2009, p. 67-87), Anísio Teixeira, 

inclusive, apresenta uma proposta concreta de autonomia para a escola pública de ensino 

primário, a partir dos princípios e dispositivos da Constituição de 1946 e da LDBEN de 1961. 

Já associando diretamente autonomia com gestão democrática, a interpretação que Anísio 

Teixeira faz da Constituição Federal de 1946 e da LDBEN de 1961 antevê muito do que, no 

plano do direito, viria a se concretizar na Constituição Federal de 1988 e na LDBEN de 1996. 

O educador destaca, por exemplo, que a autonomia da escola, enquanto exercício do 

poder local, pressupõe integração com a comunidade e é importante, sobretudo, no ensino 

primário, até mais do que no secundário ou no ensino superior: 

[...] a escola, sobretudo a primária, deve inserir-se no meio local, desenvolvendo a 

criança por intermédio deste seu meio, a fim de que as experiencias de ensino tenham 

raízes e o indispensável caráter integrativo que as deve marcar. É pois de toda 

conveniência que a escola primária seja uma instituição local, administrada 

localmente e em profunda participação com o meio local. Heimatkunde é como os 

alemães designam este princípio fundamental que deve comandar a organização do 

ensino primário (TEIXEIRA, 2009, p. 72, grifos nossos).  

Contudo, a despeito das possibilidades que trazia, com a vigência iniciada em 1962, a 

LDBEN de 1961 não conviveria muito tempo com o regime democrático, o que teria sido 

fundamental para que os dispositivos ligados à autonomia se consolidassem e ganhassem 

estabilidade na prática escolar. Ainda assim, e conforme destacarei melhor no próximo capítulo, 

os anos 1960 foram marcados por experimentações pedagógicas, muitas delas radicalizando 

propostas de autonomia.  

Para além da interrupção principiológica da lei com nova mudança de regime, Saviani 

(2012), ao discorrer sobre o conceito de sistema na LDBEN, afirma que, embora ela tenha 

consagrado princípios democráticos e descentralizadores, o texto já não teria sido capaz de 

promover uma efetiva sistematização da educação brasileira, seja porque ela não foi a expressão 

jurídica de uma teoria educacional clara, seja pela falta de coerência interna e externa. 

No tema da autonomia, um parecer de Lauro de Oliveira Lima citado por Saviani (2012), 

indica, em sentido diverso aos artigos que destaquei, que a lei poderia provocar um retrocesso 

na autonomia universitária e até mesmo na autonomia da função educacional, já que não teria 

sido dada efetiva autonomia técnica aos conselhos e órgãos incumbidos do planejamento da 

educação25. 

 
25 O referido parecer de Lauro de Oliveira Lima pode ser encontrado na página 92 de “História das ideias 

pedagógicas no Brasil” (SAVIANI, 2012).  
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No âmbito da organização da educação, o texto legal careceria de unidade e clareza, e 

seria confuso quanto à distribuição de competências, tornando-se uma lei inoperante diante da 

realidade brasileira. Saviani (2012, p. 96) afirma, ainda, que “as escolas adaptaram seus 

regulamentos ao novo regulamento maior”, sugerindo que houve mera adaptação formal pelas 

instituições escolares, e não efetiva autonomia. 

Vale destacar que mesmo a possibilidade de escolas experimentais pode ser criticada 

desse ponto de vista do quanto ela de fato contribui para a autonomia pedagógica de todas as 

instituições escolares. Em muitos casos, a permissão à experimentação, em caráter de exceção 

ao sistema, pode marcar um efeito até contrário, que é o de criar um regime especial e apartado, 

enquanto no regime legal comum, voltado a todas as escolas, mantem-se ou até se intensifica a 

padronização e controle. Nesse sentido, veremos que a legislação educacional vigente no 

período militar manteve a possibilidade de experiências pedagógicas autorizadas pelo estado, 

conforme previa o Art. 64 da Lei n.º 5. 692/7126.  

Analisados os documentos legais e políticos de destaque nesse período, encerro o tópico 

com uma nova pergunta: por que é tão difícil constituir um efetivo sistema de educação no 

Brasil? Anísio Teixeira mantém, ao longo de sua obra, o argumento de que o transplante 

institucional e a falta de autonomia sustentaram a desconexão entre o prescrito e a realidade:  

Como um sistema até hoje transplantado – e mal transplantado – enxertado de 

elementos anacrônicos, o sistema escolar brasileiro representa, talvez, o caso mais 

profundo de desajustamento entre a nação real, em marcha para a posse de si mesma, 

e as suas instituições escolares, herdadas de um período de mimetismo e imitação 

social, sem autonomia nem autenticidade (TEIXEIRA, 2009, p. 89).  

Também permanecia, até o momento, a ausência de um plano nacional de educação, de 

modo que, na falta de um projeto, segue-se uma educação fragmentada, sem base institucional 

para harmonia e autonomia. 

Por fim, Saviani (2012) também acredita na falta de consciência crítica dos educadores 

e responsáveis pelo planejamento da educação, apontando que predominaria uma consciência 

comum, sem um fundamento filosófico consistente que pudesse sustentar um projeto de 

educação. Acrescentaria à conclusão do autor a ideia de que, tal consciência, viria não apenas 

da formação ou do fundamento teórico dos educadores e das políticas educação, mas, sobretudo, 

do exercício diário de autonomia, que agregasse ação e formação, consciência e práxis. 

No final da década de 1950 e início da de 1960, a emergência de movimentos de 

educação popular, na esteira das reformas de base do governo João Goulart, abriu novas 

 
26 Lei n.º 5. 692/71. Art. 64. Os Conselhos de Educação poderão autorizar experiências pedagógicas, com regimes 

diversos dos prescritos na presente Lei, assegurando a validade dos estudos assim realizados (BRASIL, 1971). 
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perspectivas ao tema da autonomia pedagógica. A atuação de grupos de ação política, parte 

deles ligados à doutrina social cristã, visando conscientização social e a possibilidade de uma 

educação feita a partir do povo terá seu principal expoente em Paulo Freire. Sobre esses novos 

capítulos para a relação entre autonomia e educação, tratarei mais adiante.  

Em conclusão, com o predomínio dos ideais da escola nova, a renovação das escolas 

católicas, o surgimento dos movimentos de base e de educação popular e, principalmente, pelo 

sentido da Constituição Federal de 1946 e da LDBEN de 1961 quanto a um projeto democrático 

para a educação, o período tratado neste tópico pode ser considerado pródigo na construção de 

possibilidades para autonomia pedagógica. Contudo, ele se encerra com um novo golpe de 

Estado e a instauração de uma ditadura militar, mudando, especialmente no que se refere ao 

princípio da autonomia, os rumos de um projeto nacional para a educação. 

 

4.4 Ruptura democrática e a ditadura militar (1964-1985): a tecnocracia na Escola 

 

Em uma ditadura, conforme discutido no tópico sobre a educação no Estado Novo, a 

ideia de instituições educacionais autônomas se torna incompatível com a essência do regime 

político em vigor. Não há autonomia formal fora da democracia. As próprias Universidades, 

com autonomia e liberdade de cátedra relativamente consolidadas, tiveram esses direitos 

suspensos em contextos autoritários, e na história brasileira isso pode ser verificado na 

repressão dirigida diretamente a professores, alunos e entidades estudantis nos anos de regime 

militar. 

Não obstante a impossibilidade principiológica de se falar em autonomia nesse período, 

ao longo dos governos militares as instituições de educação continuaram a ser moldadas, 

inclusive no âmbito legal, com profusão de novas leis e decretos, o que teve impacto para além 

do final do regime. Uma nova Constituição, com a de 1988, marca o início de um novo 

ordenamento jurídico e a mudança no parâmetro de constitucionalidade, mas não implica 

alterações automáticas na legislação infraconstitucional, que segue em vigor. Em muitos 

sentidos, é essa legislação abaixo da Constituição (leis, decretos, regulamentos, portarias) que 

molda a organização das instituições e da burocracia pública, mais diretamente do que as 

normas constitucionais. 

Também as ideias pedagógicas hegemônicas não se alteram automaticamente porque 

alterada a Constituição ou o regime político. Assim, pensar na orientação das políticas 

educacionais federais no período entre 1964 e 1988 permite entender melhor o contexto em que 

se encontrava a educação brasileira quando o princípio da autonomia pedagógica da escola 
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pública foi positivado na Constituição de 1988, inaugurando uma nova fase no tema, mas com 

repercussões que se misturaram à continuidade da influência da organização e da concepção de 

educação que vinham do regime militar. No caso da legislação educacional mais específica, 

basta lembrar que uma nova LDBEN só veio a ser aprovada em 1996.  

No tópico que inicio agora, procurarei analisar a concepção pedagógica predominante 

nos anos de ditadura militar e o tratamento conferido à educação pública na Constituição de 

1967, Emenda Constitucional n.º 1 de 1969 e outras leis e decretos de interesse ao tema da 

pesquisa, sempre com o intuito de refletir como essa combinação, entre concepção pedagógica 

predominante e organização jurídico-política da educação, impactou na autonomia das 

instituições escolares. 

 

4.4.1 Autoritarismo político e consolidação de uma pedagogia oficial tecnicista 

 

A década de 1960, na educação brasileira, pode ser definida como um momento de 

radicalização e crise da pedagogia nova (SAVIANI, 2013). Com menos entusiasmo dedicado 

aos princípios renovadores incorporados às políticas oficiais, duas saídas se destacaram: a de 

radicalização dos princípios liberais escolanovistas (em propostas de experimentalismo 

educacional e em movimentos de base popular) ou a de superação da pedagogia nova (com o 

crescimento e consolidação do tecnicismo como pedagogia oficial). No tema da autonomia, são 

saídas para extremos opostos. Tratarei de ambas. 

A base jurídica e política que a Constituição de 1946 e a legislação educacional dela 

decorrente deram para a autonomia pedagógica teve repercussões no campo prático. Ainda que 

não se possa relacionar diretamente os dois fatores, ou seja, a positivação legal e a verificação 

de autonomia na prática, a emergência dessas experiências encontrou respaldo em princípios e 

normas educacionais mais abertos à autonomia e diversificação do ensino, isso em um contexto 

político ainda democrático. Conforme destaca Saviani (2013, p. 336), “pode-se considerar que 

a década de 1960 foi uma época de intensa experimentação educativa, deixando clara a 

predominância da concepção pedagógica renovadora”. 

Uma experiência desse período que pode exemplificar o contexto descrito é a dos 

Ginásios Vocacionais, no estado de São Paulo. Os Vocacionais foram colégios experimentais 

implantados a partir de 1962, valendo-se da tendência, naquele momento já presente na 
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legislação educacional, de direcionamento do ensino secundário para a formação profissional e 

da abertura legal para experimentação curricular, contida na LDBEN de 196127.  

Idealizados pela educadora Maria Nilde Mascellani (1931-1999), os Ginásios 

Vocacionais foram instalados em unidades nas cidades paulistas de Americana, Batatais, 

Barretos, Rio Claro, São Caetano do Sul e São Paulo, entre 1962 e 1969. O currículo buscava 

aliar o aprendizado vocacional com a formação crítica, propondo forte integração do 

aprendizado escolar com o meio territorial da escola e grande ênfase na autonomia de 

professores e alunos quanto à condução de pesquisas e projetos próprios (LOVATO; 

GOUVÊA, 2017). A gestão democrática se fazia presente pela realização de assembleias, por 

instituições criadas e geridas pelos alunos e pela participação comunitária. O documentário 

“Vocacional, uma aventura humana” (2011) ressalta a dimensão do “aprender a aprender”, 

típico da pedagogia nova, nas características destas escolas, mas indo além, com destaque para 

a formação política crítica que os alunos detinham, algo que veio a despertar, negativamente, a 

atenção da ditadura militar.  

Em 1969, os Vocacionais foram extintos pela ditadura, inclusive mediante uso de força 

policial, e Maria Nilde Mascellani foi afastada da rede pública de educação. Posteriormente, a 

educadora chegou a ser presa pelo regime militar, acusada de “subversão” e julgada por um 

Tribunal Militar, pelo qual foi inocentada.  

A intervenção autoritária nos Vocacionais, desconstituindo uma experiência de 

autonomia no ensino público secundário, se deu em consonância com a implantação de nova 

concepção pedagógica, a tecnicista, em que não haveria espaço para autonomia curricular no 

sentido praticado pelo Vocacional e outras experiências. Assim, ao mesmo tempo em que 

consolidava a orientação tecnicista via legislação educacional, o aparelho repressivo do estado 

impossibilitou experiências de autonomia pedagógica no ensino público.  

A extinção dessas experiências, que haviam sido possibilitadas pela LDBEN de 1961, 

representou uma perda na construção da autonomia pedagógica, não só dessas escolas 

específicas. O propósito da experimentação educacional pode ser, dentre outros objetivos, o de 

testar, em menor escala, novas possibilidades pedagógicas que venham a inspirar outras escolas 

e, principalmente, a política pública em geral. No caso de experiências como a do Vocacional, 

a despeito das críticas e dúvidas quanto à possibilidade de reproduzi-la nas demais escolas 

 
27 Lei n.º 4.024/1961: Art. 104: “Será permitida a organização de cursos ou escolas experimentais, com currículos, 

métodos e períodos escolares próprios, dependendo o seu funcionamento para fins de validade legal da autorização 

do Conselho Estadual de Educação, quando se tratar de cursos primários e médios, e do Conselho Federal de 

Educação, quando de cursos superiores ou de estabelecimentos de ensino primário e médio sob a jurisdição do 

Govêrno Federal” (BRASIL, 1961, n.p.).  
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públicas paulistas, tratou-se de uma experiência de autonomia e de autoria de um projeto 

pedagógico dentro da rede pública. Assim, ainda que se tratasse de uma experiência 

excepcional, no sentido de apartada do sistema geral, seus princípios poderiam vir a inspirar 

outros projetos autorais. Logicamente é difícil dizer o que aconteceria nas escolas, não fosse o 

golpe militar de 1964. Contudo, o período democrático iniciado em 1946 e a vigência de uma 

legislação educacional de princípios democráticos que conviveu com a predominância da 

concepção pedagógica renovadora, na qual a autonomia é um valor importante, tornou possível 

experiências educacionais de autonomia escolar, inclusive no âmbito do ensino público, como 

no exemplo dos Vocacionais.  

Ainda nos anos de 1960, especificamente em 1968, ocupações em universidades 

pautaram o tema da autonomia nas discussões pedagógicas vigentes. Escolas superiores foram 

ocupadas por alunos que apresentavam demandas para uma reforma universitária. As pautas, 

partindo de uma concepção humanista moderna, também típica do escolanovismo (SAVIANI, 

2013), pediam maior autonomia pedagógica às universidades: 

Nas escolas ocupadas, foram instaladas comissões paritárias compostas por 

professores e alunos. Foram organizados cursos pilotos que valorizavam os interesses, 

a iniciativa e as atividades dos alunos, desenvolviam o método de projetos, o ensino 

centrado em núcleos temáticos extraídos das preocupações político-existenciais dos 

estudantes, o método de solução de problemas, a valorização das atividades grupais 

(trabalho em equipe), a cooperação etc. (SAVIANI, 2013, p. 338). 

Embora a discussão nesses eventos tenha se referido à autonomia universitária, objeto 

que não está diretamente no escopo desta tese, é interessante destacar como as demandas desses 

estudantes universitários, em 1968, dialogam com as demandas dos estudantes secundaristas 

que em 2015 e 2016 ocuparam suas escolas públicas em diversos estados do Brasil, dessa vez 

colocando em relevo especificamente a autonomia pedagógica escolar no ensino básico28. 

Outro sentido da radicalização das ideias pedagógicas renovadoras experimentado nos 

anos 1960 se fez presente nos movimentos educacionais de base popular, parte deles alimentado 

pela teologia da libertação no Brasil.  

O advento da chamada pedagogia da libertação está ligado às repercussões latino-

americanas do Concílio Vaticano II (1959-1965) e do surgimento da teologia da libertação. 

Segundo Saviani (2013), a pedagogia católica brasileira, que já havia passado por uma 

renovação através da incorporação de aspectos da Pedagogia Nova, viveu uma radicalização 

político-social instada pela opção preferencial pelos pobres. Nesse contexto, educadores 

 
28 Sobre as ocupações escolares e as demandas por autonomia, desenvolvi o tema em Uchôa, Chacon e Vilella 

(2019). 
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católicos passaram a se engajar em processos de desenvolvimento, conscientização e libertação 

da população oprimida, com repercussões concretas dessa vertente nas práticas educacionais 

católicas, tanto nos movimentos populares, quanto em parte das escolas tradicionais. A 

expressão mais característica desse movimento se deu no âmbito da “Ação Católica”29. 

Diversos movimentos surgidos na década de 1960, não só no âmbito da Ação Católica 

e seus grupos derivados, podem ser apontados para ilustrar uma nova conotação que ganhou o 

termo “educação popular”, aproximando-o de uma concepção de emancipação e autonomia, 

como os Centros Populares de Cultura (CPCs) e os Movimentos de Cultura Popular (MCPs), a 

maior parte atuando com alfabetização de adultos. A concepção político-educacional de Paulo 

Freire é a que mais amplamente representa esses movimentos populares.  

A educação popular tinha autonomia como norte. Mas sobretudo após o golpe de 1964, 

os projetos se concentraram em iniciativas não oficiais, afastadas ou até de resistência ao Estado 

e à pedagogia oficial, de modo que a concepção de autonomia pedagógica que fomentaram, ao 

menos nesse momento, não se referia à possibilidade de autonomia formal no âmbito da escola 

pública estatal. Em dissertação de mestrado defendida em 2017, abordei o sentido de autonomia 

na obra de Freire, dividindo-a em duas fases. A primeira é a que se encaixa nesse momento. 

O que chamei de primeira fase comporta a atuação de Freire na educação e alfabetização 

de adultos, período que se iniciou com os Movimentos de Cultura Popular no Recife e os 

Círculos de Cultura de Angicos. Nesse momento, a pedagogia freireana falava aos movimentos 

sociais, camponeses sem-terra, operários dos centros urbanos, aos excluídos do processo de 

desenvolvimento econômico da sociedade brasileira das décadas de 1950 e 1960. O método de 

alfabetização de adultos, em que a leitura do mundo precedia a leitura da palavra, visava a 

tomada de consciência crítica da própria realidade e contexto. Um método ativo, dialógico, 

problematizador, horizontal, popular e explicitamente político, na medida em que transparecia 

seu objetivo de conscientização e ação política dos educandos (VILELLA, 2017). 

Foi pelo êxito desse trabalho que Paulo Freire ganhou repercussão nacional e passou a 

ocupar cargos no âmbito do governo federal, assumindo a Comissão Nacional de Cultura 

Popular (1963) e, posteriormente, o comando do Plano Nacional de Alfabetização (1964). No 

entanto, com o golpe militar de 1964, o educador e seu projeto ético e político de educação 

 
29 A Ação Católica já existia no Brasil desde o início do século e preconizava a ação social da Igreja e sua inserção 

nas esferas política, eleitoral, do trabalho, da saúde, da assistência social e da educação. Embora a teologia que 

inspirasse a Ação Católica e seu crescimento a partir dos anos 1920 e 1930 fosse outra, a estrutura de pastorais, de 

ação social nas bases, foi propícia para a chegada da Teologia da Libertação.  
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emancipatória passaram a ser considerados subversivos. Os projetos de alfabetização que 

cresciam pelo País foram interrompidos ou tornaram-se clandestinos.  

Se o sentido da concepção freireana de educação é a busca de autonomia, nessa primeira 

fase foi na educação informal que ela floresceu, em iniciativas populares e autogeridas:  

Sob a circunstância de um Estado Forte, como a ditadura militar, as dobras 

institucionais da sociedade civil tornam-se espaços naturais de refúgio e sobrevivência 

de projetos políticos democráticos. Porque o estado tende a ocupar todos os espaços 

oficiais de ação política e social para, por meio de seu aparelhamento, reproduzir-se, 

reproduzindo sua ideologia. Assim é que a escola pública torna-se sitiada pelo Estado. 

E assim é que os movimentos de educação popular, proliferaram como baluartes de 

resistência política (CASALI, 1998, p. 106-7). 

Não por isso os movimentos de educação popular dos anos 1960 deixaram de ser 

importantes para o que viria a se constituir como uma proposta de autonomia pedagógica na 

escola pública estatal. Toda a obra e legado de Paulo Freire é um chamado à autonomia. E a 

concepção prevalecente é a de autonomia para o agir na vida pública. A educação, formal ou 

informal, teria de contribuir com a participação de homens e mulheres na experiência 

democrática, pela tomada de responsabilidade diante da História e do mundo. 

Isso confere ao conceito freireano de autonomia, desde o início, uma dimensão 

sociopolítica, de libertação coletiva, capaz de inspirar uma concepção comunitária de 

autonomia de um coletivo como a escola. Mais tarde, quando da redemocratização iniciada nos 

anos 1980, essa ideia vai adquirir centralidade nas discussões sobre governança da escola 

pública e legislação educacional, quando o conceito ganha uma segunda fase na obra do 

educador (VILELLA, 2017).  

No contexto de crise da Pedagogia Nova enquanto pedagogia hegemônica até os anos 

1960, tanto os movimentos de educação popular, quanto as escolas experimentais, as demandas 

das ocupações universitárias de 1968 e a atuação educacional pela Ação Católica, 

representaram, radicalizações “à esquerda”, ou não hegemônicas, ao movimento renovador. O 

que essas propostas trouxeram ao tema da autonomia foi a exacerbação desse princípio como 

valor educacional, em alguns casos deslocando o sentido de autonomia institucional para algo 

mais próximo da desoficialização ou da autogestão. Ainda que em contextos distintos, pode-se 

dizer que o que eles tinham em comum era uma proposta de mais autonomia pedagógica, aos 

sujeitos e às escolas. 

Noutro sentido foi a corrente oficial, ou “à direita”, que viria a se tornar hegemônica, 

com a articulação da pedagogia tecnicista. Essa concepção pedagógica tem como uma das 

principais características a busca pela máxima objetivação do processo educacional, procurando 

afastar a subjetividade e a autonomia do horizonte escolar. Num contexto de instauração de um 
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regime ditatorial, essa combinação levou a política pública educacional brasileira para a 

desconstrução do que se tinha de experiências e propostas de autonomia escolar até então. 

A concepção pedagógica tecnicista, ou produtivista, começou a ser articulada no Brasil 

ainda antes do início do regime militar, com a atuação de grupos empresariais empenhados em 

levar para a educação pública o conceito de formação de capital humano (SAVIANI, 2013). 

Cada vez mais, no contexto de industrialização crescente e Guerra Fria, a educação passou a 

ser vista com a função de formação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico, 

chegando até mesmo ao ensino primário a tarefa de iniciação ao trabalho.  

Embora essa tendência pedagógica não tenha se iniciado com o golpe de 1964, e nem 

se encerrado com a redemocratização, o período da ditadura militar representou a consolidação 

da pedagogia tecnicista como orientação oficial, ou seja, praticada e estimulada pelo Estado30. 

Fatores como a profissionalização do ensino médio, a integração dos cursos superiores 

com as empresas, a ênfase na formação tecnológica e a precedência do Ministério do 

Planejamento sobre o da Educação na planificação educacional (SAVIANI, 2013) integraram 

as reformas educacionais realizadas pelo regime militar, com apoio material e conceitual de 

organismos internacionais, como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (Usaid). Palavras como planejamento, racionalização, produtividade e eficiência 

ganharam destaque no planejamento educacional, se incorporando, inclusive, como princípios 

da legislação educacional. 

A reforma universitária, aprovada através da Lei n.º 5540/1968, a implantação da pós-

graduação (Parecer CFE n.º 77/69) e as alterações no curso de pedagogia (Parecer CFE n.º 

252/69) são exemplos nesse sentido. No âmbito da educação básica, por sua vez, a legislação 

que implementou essa concepção pedagógica foi a Lei n.º 5692/1971, quando oficialmente a 

tendência produtivista foi estendida às escolas, por meio da pedagogia tecnicista, convertida 

em pedagogia oficial, marcando um novo modelo organizacional na educação, que perseguia 

maior produtividade do sistema de ensino, visando à elevação geral da produtividade do país 

(SAVIANI, 2013). 

Um dos principais representantes dessa concepção pedagógica foi Valnir Chagas (1921-

2006). Chagas foi diretor do Senac do Ceará (1948-1953) e professor das Faculdades de 

Educação da Universidade Federal do Ceará (1960-1974) e da Universidade de Brasília (1974-

1991). Como membro do CFE, entre 1962 e 1976, foi responsável por pareceres que 

 
30 Essa orientação pedagógica convivia com as pedagogias de concepção política libertadora, que atuavam fora do 

campo hegemônico, na clandestinidade ou no exílio. Também no âmbito da produção acadêmica houve reação à 

tendência tecnicista, em correntes pedagógicas contra-hegemônicas. 
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fundamentaram a incorporação das ideias pedagógicas tecnicistas na organização do sistema de 

ensino brasileiro, tanto no âmbito do ensino superior, por onde as reformas começaram, quanto 

no primeiro e segundo graus. Coube a Chagas a tarefa de relatar o projeto para as novas 

diretrizes e bases desse nível de ensino, e com isso formular a doutrina que fundamenta a Lei 

n.º 5692/197131.  

Algumas características e pressupostos da pedagogia tecnicista, pelo impacto que 

trazem ao tema da autonomia, merecem destaque. O primeiro deles é o da objetivação do 

processo educacional.  

No tecnicismo, o foco, ao invés de direcionado ao professor ou ao aluno, está no 

processo. O intuito é atingir um processo educacional eficiente e operacional, o que se daria 

pela objetivação do trabalho pedagógico. Por aqui já se pode notar uma característica que 

dificilmente conviveria com a autonomia pedagógica, visto que a autonomia pressupõe autoria, 

subjetividade. Não se trata de dizer que a autonomia escolar é incompatível com processos 

eficientes ou mais objetivos, mas se o foco está simplesmente na objetivação, no processo, nos 

meios, não sobra espaço para que os sujeitos participem da construção do projeto pedagógico 

das escolas. 

Na busca por eficiência, há grande ênfase nos meios, daí inclusive o entusiasmo dessa 

concepção pedagógica com processos de automação ou mecanização da educação, e em 

recursos como o de audiovisual. As tecnologias em si também são um fator contrário à 

autonomia, e podem favorecê-la, mas na forma como tomadas pela pedagogia tecnicista teriam 

a função de afastar o máximo possível a subjetividade, padronizando processos e produtos. 

O sujeito é quem se adapta ao processo, o trabalhador, como num conceito fabril: 

[...] ocupa seu posto na linha de montagem e executa determinada parcela do trabalho 

necessário para produzir determinados objetivos. O produto é, pois, uma decorrência 

da forma como é organizado o processo. O concurso das ações de diferentes sujeitos 

produz assim um resultado com o qual nenhum dos sujeitos se identifica e que, ao 

contrário, lhe é estranho” (SAVIANI, 2013, p. 381).  

A alienação descrita por Saviani, ao se referir aos processos fabris de produção, se 

verifica no processo educacional quando a pedagogia tecnicista planeja a educação de modo a 

“minimizar interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência” (SAVIANI, 

2013, p. 382). Ora, no âmbito da autonomia, quando cada escola é capaz de elaborar seu projeto 

político-pedagógico, a subjetividade é parte inerente ao processo. O que a pedagogia tecnicista 

 
31 Chagas considerava-se um discípulo de Anísio Teixeira (SAVIANI, 2013), mas há diferenças importantes na 

concepção das obras desses dois intelectuais, que marcam também diferenças entre o escolanovismo e o 

tecnicismo. Valnir Chagas (2013, p. 379) foi considerado por Saviani como “ideólogo educacional do regime 

militar” (2013, p. 379), com participação ativa no desenho das políticas educacionais do período. 
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faz, ao alienar os sujeitos da produção e reprodução do processo educacional, é desconsiderar 

a parcela de autoria e subjetividade que lhe é inerente e que possibilita o exercício da autonomia 

(pelos sujeitos e pela escola). 

Outra característica importante da pedagogia tecnicista é o parcelamento e 

especialização de funções no trabalho pedagógico, com a criação de cargos técnicos diversos e 

a separação cada vez mais radical entre tarefas administrativas e pedagógicas, entre a diretoria 

e a sala de aula, entre a comunidade e a escola. Quem planeja não está na sala de aula e quem 

está na sala de aula ou na comunidade não participa do planejamento, da concepção, da 

definição de tarefas. O projeto está dado e não inclui a formação para a cidadania ou o pleno 

desenvolvimento, o foco é tão somente a formação para o emprego (desconsiderando a 

dimensão de autonomia que há no trabalho, que é um conceito mais amplo do que o de 

emprego). 

Na superespecialização das funções educacionais, a burocracia, e não o projeto político-

pedagógico, se impõe como orientadora do trabalho pedagógico, e tarefas múltiplas e 

fragmentadas levam os sujeitos a perder a noção do todo. Qual, afinal, é o projeto educativo 

daquela escola? E o do país? Essas não são questões que os membros da escola são estimulados 

a fazer, ao contrário disso, o estímulo é o de cumprir tarefas, executar processos. 

A ênfase na padronização de técnicas e materiais reforça a impossibilidade de 

autonomia e mesmo a de participação. O agir planificado passou a organizar a escola pública, 

contendo nesse processo instruções minuciosas sobre as tarefas pedagógicas: “o controle seria 

feito basicamente pelo preenchimento de formulários. O magistério passou, então, a ser 

submetido a um pesado e sufocante ritual, com resultados visivelmente negativos” (SAVIANI, 

2013, p. 383).  

A tentativa de redução da tarefa pedagógica ao exercício mecânico de tarefas 

predeterminadas ainda contribuiu para a severa desvalorização do trabalho docente e da escola 

como um todo. Ao aliar regime político autoritário com a orientação pedagógica tecnicista, o 

regime militar praticamente inviabilizou a possibilidade de autonomia no âmbito da educação 

pública. Com isso, pode-se dizer que tendeu a inviabilizar o próprio trabalho pedagógico, que 

na sua essência é indissociável da autonomia e da liberdade de cátedra. Nem mesmo a 

redemocratização foi capaz de reverter por completo essa tendência.  

Subjetividade e autonomia são inerentes ao processo educativo e há sempre um limite 

do quanto se consegue centralizar e planificar. É impossível reduzir completamente a tarefa 

educativa a um processo mecânico, de modo que, quando a política pública se orienta para esse 

fim, cria-se uma cisão entre como a escola e o professor passaram a ser vistos e tratados pela 
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legislação – como executores de processos mecânicos e burocratizados – e como a realidade se 

impunha. A realidade da tarefa educativa não comporta, por essência, a objetivação que a 

concepção tecnicista almejava. Com isso, o pior dos mundos se desenhou para escolas e 

educadores: enquanto não reconhecidos como aquilo que são – agentes autônomos, autores e 

criadores do processo educativo –, não recebem o devido suporte (material e simbólico) para a 

tarefa complexa que exercem: 

[...] a pedagogia tecnicista, ao ensaiar transpor para a escola a forma de funcionamento 

do sistema fabril, perdeu de vista a especificidade da educação, ignorando que a 

articulação entre escola e processo educativo se dá de modo indireto e por meio de 

complexas mediações (SAVIANI, 2013, p. 383). 

Ou seja, embora a tecnicidade e a padronização sejam objetivos em parte utópicos da 

concepção tecnicista, irrealizáveis no chão da escola, a concepção em si, e sua incorporação na 

legislação educacional e políticas públicas, trouxe consequências práticas deletérias à escola e 

aos professores. 

Dentre tais consequências, destaca-se a descontinuidade, heterogeneidade e 

fragmentação do processo e das políticas educativas. Nas palavras de Saviani (2013, p. 383), 

instaurou-se o “caos no campo educativo”. Ao realizar esta pesquisa, também notei que 

principalmente dos anos 1970 em diante a própria compreensão da legislação educacional se 

torna mais difícil, com maior fragmentação e descontinuidade entre as normas, aumento no uso 

de decretos, muitas vezes dividindo em diversos documentos legais o tratamento de um mesmo 

tema ou mesmo com a revogação mais constante de uma norma pela outra, criando incoerências 

que dificultavam a implementação das próprias normas gerais desse período. Exemplo disso é 

a aprovação da Lei n.º 5.692/1971, que alterou as diretrizes e bases dos ensinos de primeiro e 

segundo graus sem revogar a LDBEN de 1961 e que foi alterada por uma série de leis e decretos 

posteriores.  

O tema da formação profissional no ensino secundário é também exemplo da 

descontinuidade e fragmentação que caracterizou a legislação que implantava a pedagogia 

tecnicista nesse período.  

Em coerência com a reforma universitária imposta pela Lei n.º 5540/1968, a Lei n.º 

5.692/1971 alterou radicalmente o sentido do ensino secundário, que passou a se chamar 2º 

grau e a ter como principal objetivo a profissionalização dos alunos. A lei estabeleceu, sem 

considerar o prazo e os recursos necessários para uma mudança desse aspecto, que todas as 

escolas públicas e privadas, de ensino de segundo grau, deveriam se tornar profissionalizantes, 

escolhendo cursos técnicos específicos para oferecer. Contudo, conforme material consultado 
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na página do Senado Federal (BELTRÃO, 2017), em meio a críticas à profissionalização 

compulsória e ao fracasso da reforma em grande parte das escolas públicas, a própria ditadura 

militar, em uma lei de 1982, revogou a medida que havia imposto às escolas:  

O relator da proposta, deputado Rômulo Galvão (PDS-BA), explicou em Plenário por 

que era preciso acabar com o profissionalizante obrigatório. Disse que, nos dez anos 

de vigência da lei, se detectaram “inarredáveis dificuldades” em sua implantação. 

Além da falta de professores especializados, equipamentos e instalações, Galvão 

citava outros fatores que motivavam a mudança da norma. A formação dos jovens 

ficou comprometida com o empobrecimento da cultura geral; a preparação para os 

cursos superiores passou a depender cada vez mais dos cursinhos; não se estabeleceu 

a correlação entre os técnicos formados e as necessidades do mercado; a 

profissionalização efetiva não ocorreu, tendo sucesso apenas nos sistemas de 

treinamento (como as escolas do Senai e do Senac); e os próprios educadores 

começaram a indagar se seria pedagogicamente aceitável impor ao jovem uma tomada 

de decisão precoce sobre seu futuro profissional (BELTRÃO, 2017, n.p.). 

Por meio da Lei n.º 7.044/1982, sancionada pelo presidente João Baptista Figueiredo, 

revogou-se o caráter obrigatório da profissionalização, substituindo a expressão “qualificação 

para o trabalho” por “preparação para o trabalho” e tornando opcional a habilitação profissional: 

“a ideia do ensino profissionalizante obrigatório acabaria sepultada pela própria ditadura que a 

concebeu” (BELTRÃO, 2017, n.p.). 

Soma-se à descontinuidade e à fragmentação exemplificada, o fato de o período da 

ditadura militar ter sido de baixo investimento público federal no ensino básico, inclusive com 

a retirada da vinculação orçamentária constitucional, que garantia recursos obrigatórios para a 

educação pública32. Barros (2018) descreve que o fim da vinculação na Constituição de 1967 

causou uma queda no investimento público em educação. 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que tirou recursos da educação, a Constituição 

Federal de 1967 prolongou a educação obrigatória de 4 para 8 anos, sem garantir o 

financiamento. Para construir mais escolas, de forma a atender o aumento da obrigatoriedade, 

foi feito o arrocho do salário dos docentes e flexibilização dos cursos de licenciatura, iniciativas 

que redundaram no desprestígio dos professores. Além desse aspecto do financiamento, outras 

questões, com impacto no tema da autonomia, podem ser destacadas na Constituição de 1967 

e sua principal emenda.  

 

 

 
32 Desde a Constituição Federal de 1934, que instituiu a vinculação orçamentária de recursos tributários à 

educação, por duas vezes a destinação obrigatória de receita foi revogada, ambas em governos ditatoriais e suas 

constituições outorgadas: 1937 e 1967. Em 2016 e em 2021, a partir de propostas de emendas constitucionais 

vindas respectivamente dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, a desvinculação constitucional do gasto 

com educação foi novamente proposta, dessa vez para alterar a Constituição de 1988 que recolocou a vinculação 

no texto constitucional. Até a entrega desse texto, a Constituição de 1988 não foi alterada nesse ponto. 



  123 

 

 
 

 

4.4.2 A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional n.º 1 de 1969 

 

A primeira coisa que chama atenção na Constituição da República Federativa do Brasil, 

de 1967, é o lugar e a função conferidos à educação. O texto mantém na competência da União 

as tarefas de estabelecer os planos nacionais de educação e a diretrizes e bases da educação 

nacional (conforme Art. 8º, XIV e XII, q desta Constituição), mas o capítulo dedicado à 

educação é bastante sucinto. 

Há um único título e capítulo, dedicado conjuntamente à família, à educação e à cultura. 

Seis artigos, no total, tratam de casamento, organização da educação e proteção aos bens 

culturais. Especificamente para a educação pública são dois artigos, o 168 e o 169.  

Na Constituição de 1934 também havia um único título para os três temas, mas divididos 

em diferentes capítulos, um apenas para família, e outro para educação e cultura. Também em 

1937 e 1946 os temas estavam separados. 

Na Constituição de 1967 educação e cultura são os últimos temas da Constituição, 

depois deles há apenas as disposições gerais e transitórias. Ao contrário das constituições de 

1934, 1937 e 1946, em que os artigos sobre educação antecediam os temas da segurança 

pública, forças armadas e funcionários públicos, em 1967 a segurança nacional e as forças 

armadas antecedem a educação na topologia do texto constitucional. 

Quanto aos princípios dedicados à educação, o Art. 168 da Constituição de 1967 tinha 

a seguinte redação: “A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 

igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de 

liberdade e de solidariedade humana” (BRASIL, 1967, grifos nossos). Nota-se que a unidade 

nacional vem antes, afirmada como único princípio, seguido dos ideais de liberdade e 

solidariedade. 

Em 1969, com a Emenda Constitucional n.º 1, que estabeleceu um novo texto para toda 

a Constituição Federal, o Art. 176 sutilmente mudou a redação para “A educação, inspirada no 

princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de 

todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola” (BRASIL, 1969a, n.p.). A unidade 

nacional ganhou ainda mais prestígio na topologia dos princípios, precedendo a própria 

definição da educação como direito de todos e dever do estado. 

Quanto à organização da educação, a Constituição de 1967 definiu que o ensino seria 

ministrado nos diferentes graus pelo Poder Público (Art. 168, § 1º), mas o parágrafo segundo 
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(Art. 168, § 2º) dedica à iniciativa particular, além da liberdade de ensino, “o amparo técnico e 

financeiro dos Poderes Públicos, inclusive bolsas de estudo” (BRASIL, 1967, n.p.). 

O parágrafo terceiro, por sua vez, estabeleceu que, em se tratando de ensino oficial 

ulterior ao primário, a gratuidade seria garantida aos que demonstrassem insuficiência de 

recursos e efetivo aproveitamento da educação, demarcando ainda que “sempre que possível”, 

o Poder Público substituiria o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, 

revelando clara prevalência do setor privado para os ensinos secundário e superior. 

No texto da Emenda de 1969, o tema ficou ainda mais explícito. O Art. 176, parágrafo 

terceiro, inciso IV, retira o “sempre que possível” para dizer, em seu lugar, que o poder público 

“substituirá, gradativamente, o regime de gratuidade no ensino médio e no superior pelo sistema 

de concessão de bôlsas de estudos, mediante restituição, que a lei regulará” (BRASIL, 1969a, 

n.p.), indo mais além na prevalência do ensino privado. 

Como já mencionado, embora mantido o sistema federativo, com caráter supletivo do 

sistema federal, nem a Constituição de 1967 nem a Emenda de 1969 estabeleceram mecanismos 

constitucionais de financiamento do sistema de ensino público. 

Ao final, no Art. 170, há a obrigatoriedade de empresas comerciais, industriais e 

agrícolas de manterem ensino primário gratuito aos seus empregados e aos filhos destes e a 

ministrarem, em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores. Essa relação das 

empresas com o poder público na educação vai ficar mais bem definida com a legislação 

educacional posterior à Constituição de 1967 e Emenda de 1969.  

Quanto à liberdade das atividades docentes, o artigo 168, parágrafo terceiro, da 

Constituição de 1967 dispunha que seria garantida a liberdade de cátedra. Dois anos depois, 

contudo, com a Emenda Constitucional n.º 1, de 1969, o texto foi alterado e a liberdade de 

cátedra se tornou, no Art. 176 da EC n.º 1, “liberdade de comunicação de conhecimentos no 

exercício do magistério” (BRASIL, 1969a, n.p.). Assim, o princípio ficou reduzido à liberdade 

de transmitir conteúdo. No contexto de hegemonia da pedagogia tecnicista isso ainda pode ser 

traduzido como direito de transmitir conteúdo que fosse considerado técnico ou neutro. 

Importante, ainda, o final da redação do artigo, que além de reduzir a liberdade de cátedra à 

liberdade de comunicar conhecimentos, condiciona esse direito às ressalvas do Art. 154 da 

Emenda Constitucional n.º 1 de 1969: 

O abuso de direito individual ou político, com o propósito de subversão do regime 

democrático ou de corrupção, importará a suspensão daqueles direitos de dois a dez 

anos, a qual será declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante representação 

do Procurador Geral da República, sem prejuízo da ação cível ou penal que couber, 

assegurada ao paciente ampla defesa (BRASIL, 1969a, n.p.). 
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Também no sentido da supressão da autonomia escolar e liberdade de cátedra foram os 

Decretos outorgados na esteira do Ato Institucional n.º 5 (Decreto-Lei n.º 869, de 12 de 

setembro de 1969, que dispunha sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina 

obrigatória, e Decreto-Lei n.º 477, de 26 de fevereiro de 1969, que definiu infrações 

disciplinares para o campo da educação). Conforme consta no documento de publicação, ambos 

os atos normativos foram outorgados pelo presidente da República usando das atribuições que 

lhe conferia o Art. 2º, §1º do Ato Institucional n.º 533. 

O AI 5 trouxe novos rumos à ditadura militar, intensificando o poder dos militares e 

afastando o poder civil do governo, mesmo dos civis que foram aliados em 1964, legitimando 

a repressão violenta e, no âmbito da educação, consolidando o projeto reformador para restrição 

do papel do ensino à formação técnica. 

O AI 5 conferiu poderes extremos ao presidente da República, como o de cassar 

mandatos, fechar o congresso e proibir o habeas corpus para casos de crimes políticos. Todo 

tipo de oposição, seja na própria política, na sociedade civil, na imprensa, ou na educação, 

passou a ser explicitamente coibida. 

O Decreto-Lei n.º 477/1969, que definiu infrações disciplinares praticadas por 

professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino público ou 

particulares, penalizou, dentre outras condutas, o uso de dependência escolar para fins de 

subversão ou para praticar ato contrário à moral ou à ordem pública, estabelecendo, como 

possíveis sanções, a demissão, dispensa ou publicação de nomeação para professores e 

desligamento para os alunos. A apuração se daria mediante processo sumário concluído em 20 

dias (Art. 2º), podendo levar, ainda, à instauração de inquérito policial (BRASIL, 1969b). 

Já o Decreto-Lei n.º 869/69, sobre educação moral e cívica, direciona às escolas os 

princípios da doutrinação do regime, desde a moralidade familiar e religiosa até patriotismo, 

unidade nacional e obediência. O Decreto-Lei instituiu, em caráter obrigatório, como disciplina 

e como prática educativa transversal, a educação moral e cívica em todos os graus e 

modalidades de ensino do país (Art. 1º). 

O Art. 2º do Decreto-Lei n.º 869/69 estabeleceu as finalidades da disciplina, destaco 

dentre elas o disposto na alínea a “defesa do princípio democrático, através da preservação do 

 
33 AI 5: Art. 2º: “O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias 

Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os 

mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República” (BRASIL, 1968, n.p.). 

§ 1º - Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as 

matérias e exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios”. 
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espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, 

sob a inspiração de Deus” (BRASIL, 1969c, n.p.).  

Segundo Lima, Silva e Medeiros Neta (2019), embora apareçam as expressões 

“princípio democrático” e “amor à liberdade”, na interpretação da norma é preciso considerar 

que eles vêm associados a conceitos conservadores. Note-se que a democracia aparece 

vinculada ao espírito religioso (“defesa do princípio democrático, através da preservação do 

espírito religioso”). As demais alíneas do Art. 2º do Decreto-Lei n.º 869/69, que trazem as 

finalidades da educação cívica e moral, ressaltam os valores a serem perseguidos:  

d) culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos de sua 

história; 

[...] 

g) preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas com fundamento na 

moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao bem comum; 

h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na comunidade 

(BRASIL, 1969c, n.p.). 

 

O Decreto-Lei nº 869/69, no Art. 3º, b ainda estabelece que a educação moral e cívica 

deveria ser integrada às escolas “através de tôdas as atividades escolares, inclusive quanto ao 

desenvolvimento de hábitos democráticos, movimentos de juventude, estudos de problemas 

brasileiros, atos cívicos, promoções extra-classe e orientação dos pais” (BRASIL, 1969c, n.p.) 

e que o currículo e programas básicos para sua implementação nos diferentes cursos seriam 

elaborados pelo Conselho Federal de Educação (Art. 4º), cabendo à Comissão Nacional de 

Moral e Civismo (CNMC), dentre outras tarefas, a implantação e manutenção da doutrina de 

Educação Moral e Cívica e a assessoria ao MEC na aprovação dos livros didáticos (Art. 6º).  

O Decreto indica que o regime pretendia formar um tipo ideal de cidadão: nacionalista, 

fiel a certos valores religiosos e obediente. Valores alinhados à ideologia do regime e à 

concepção de educação de sua pedagogia oficial: 

Vale ressaltar que ainda houve uma outra disciplina que costumamos memorar quando 

pensamos no período ditatorial que é Estudos Sociais. Essa disciplina agregou os 

estudos de História e Geografia em uma única disciplina que abordava o 

conhecimento superficialmente – o que realmente era o objetivo, tendo em vista que 

se procurava dar uma formação mais tecnicista (LIMA; SILVA; MEDEIROS NETA, 

2019, p. 29). 

A legislação do regime militar que melhor consolida a concepção da pedagogia 

tecnicista é a Lei n.º 5692/1971.  
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4.4.3 A Reforma do ensino básico na ditadura militar – Lei n.º 5.692, de 11 de agosto de 1971 

 

A Lei n.º 5.692, de 11 de agosto de 1971, fixa diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2º 

graus, estabelecendo o regime comum das antigas escolas primárias e secundárias34. Ela 

consolida a tendência produtivista para todas as escolas do país, convertendo a pedagogia 

tecnicista em pedagogia oficial. 

Apesar do nome, ela não revoga completamente as diretrizes e bases ainda vigentes. O 

Art. 87 dispõe sobre as dezenas de artigos revogados na LDBEN de 1961, afirmando, ainda, 

que outras disposições de leis gerais e especiais que regulassem em sentido contrário ao da 

norma aprovada também estariam revogadas 35. 

Em 1982, a Lei n.º 5.692/1971 foi alterada pela Lei n.º 7.044/1981, com mudanças 

importantes, inclusive quanto aos objetivos da educação. Mas ela só veio a ser definitivamente 

revogada pela Lei n.º 9.394, a LDBEN de 1996. 

Em resumo, de forma bastante fragmentada e sem estabilidade ou legitimidade 

democrática, as diretrizes e bases para os ensinos de primeiro e segundo graus, trazidas pela Lei 

n.º 5.692/1971, ficaram 25 anos em vigor.  

A elaboração dessa norma, que fez parte das reformas educacionais implantadas no 

período, se deu no ápice do chamado “milagre brasileiro”, sob a propaganda ideológica do 

sucesso do autoritarismo, sustentada por repressão e blindagem à política econômica:  

A performance de crescimento seria indiscutível, porém o milagre tinha explicação 

terrena. Misturava, com a repressão aos opositores, a censura aos jornais e demais 

meios de comunicação, de modo a impedir a veiculação de críticas à política 

econômica, e acrescentava os ingredientes da pauta dessa política: subsídio 

governamental e diversificação das exportações, desnacionalização da economia com 

a entrada crescente de empresas estrangeiras no mercado, controle do reajuste de 

preços e fixação centralizada do reajuste de salários (SCHWARCZ; STARLING, 

2018, p. 453).  

A proposta era de uma profunda reforma na organização do ensino, o que demandaria 

mais tempo de discussão e participação, mas a Lei n.º 5.692/1971 teve tramitação bastante 

acelerada. O governo de Emílio Médici, que tinha como ministro da Educação Jarbas 

Passarinho, nomeou nove especialistas para elaborar o anteprojeto, que ficou pronto em dois 

 
34 Além da mudança de nome dos ciclos, a reforma promoveu a junção dos quatro anos do ensino primário com 

os quatro anos do ensino ginasial, um único ciclo de oito anos (que passou a ser obrigatório). Os três anos do 

colegial passaram a constituir o 2º grau. 
35 Lei n.º 5.692. Art. 87. Ficam revogados os artigos de números 18, 21, 23 a 29, 31 a 65, 92 a 95, 97 a 99, 101 a 

103, 105, 109, 110, 113 e 116 da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961, bem como as disposições de leis gerais 

e especiais que regulem em contrário ou de forma diversa a matéria contida na presente Lei. 
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meses e chegou ao Congresso com a mensagem de que o Brasil necessitava da formação de 

trabalhadores para manter a expectativa de crescimento: 

A aprovação no Congresso foi rápida, sem espaço para debate nem dentro nem fora 

do Parlamento. O país vivia o período mais duro do regime, e o Legislativo, que havia 

sido fechado pelo AI-5 em 1968 e reaberto apenas no ano seguinte, estava ceifado por 

cassações de mandatos (BELTRÃO, 2017, n.p.). 

O relator do projeto, deputado Aderbal Jurema (Arena-PE), que havia integrado o grupo 

de especialistas que elaborou o texto da lei, tem uma fala destacada em reportagem da Agência 

Senado que exemplifica a concepção e finalidade de educação que o projeto continha: “Não 

podíamos continuar de braços cruzados diante de um ensino que não preparava o aluno para se 

tornar um instrumento válido, frente à carência de recursos humanos” (BELTRÃO, 2017, n.p.). 

A concepção tecnicista já fica evidenciada no Art. 2º, que direciona aos 

estabelecimentos de ensino a tarefa de assegurar “a plena utilização dos seus recursos materiais 

e humanos, sem duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes”, uma demanda de 

maior eficiência, portanto, sem dizer o que se seria eficiência no processo educacional. De 

acordo com Lima, Silva e Medeiros Neta (2019, p. 26): 

[...] os indicadores lexicais são sintomáticos quanto à racionalização do ensino; em 

uma lei com aproximadamente 21 páginas, a palavra trabalho apareceu 9 vezes, 

seguida de outras como: serviço 12 vezes, empresa 9 vezes, profissional 18 vezes, 

habilitação 21 vezes e habilitações profissionais 11 vezes. 

O espírito de profissionalização compulsória contido na lei, mesmo com a flexibilização 

a partir de 1982, limita a autonomia pedagógica da escola, reduzindo o projeto escolar a uma 

única função. E o faz sob aparente flexibilização curricular. O Art. 4º, por exemplo, dispunha 

que os currículos do ensino de 1º e 2º graus teriam um núcleo comum, obrigatório em âmbito 

nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as necessidades e possibilidades 

concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais 

dos alunos. 

Embora o texto pareça indicar maior autonomia, falando em diversificação e 

peculiaridades locais, pelo sentido geral da lei, o atendimento às peculiaridades locais se referia 

aos mercados de trabalho locais e não às individualidades e grupos sociais, ou às demandas e 

potencialidades culturais de cada escola. Mesmo as diferenças individuais estão no contexto da 

identificação precoce das habilidades laborais, como revela o Art. 5º, da Lei §2º da Lei n.º 

5.692/1971:  

A parte de formação especial de currículo: 

a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no 

ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau 
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b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em 

consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à 

vista de levantamentos periòdicamente renovados (BRASIL, 1971, n.p., grifos 

nossos). 

Poderiam ser ofertadas disciplinas como iniciação à agricultura, cerâmica, mecânica, 

corte e costura, datilografia, noções contábeis e fiscais etc. Em resumo, a escola deveria aliar o 

currículo de formação geral à orientação vocacional (formação especial). O Art. 6º ainda 

determina que as habilitações profissionais poderiam ser realizadas em regime de cooperação 

com as empresas. 

Como já tratado, além da redução da função da educação unicamente à formação para 

o emprego (lembrando que a medida tratava de todas as escolas de primeiro e segundo graus e 

não de escolas técnicas especiais), a diversificação proposta demandaria recursos e estruturas 

que as escolas não tinham: 

A grande questão que se colocava nessa forma de organização do ensino é a sua 

viabilidade, pois qualquer ramo escolhido necessitava de espaço adequado e 

investimento material para que pudesse ser ofertado. Foram exatamente esses aspectos 

que dificultaram a implementação para algumas escolas, outras já conseguiram se 

organizar, por formarem parcerias ou terem também mais investimentos dos níveis 

municipal e estadual (QUEIRÓS, 2014, p. 105). 

Em matéria da Agência Senado sobre a avaliação da Lei, explica-se que a legislação 

mudou sem que os sistemas de ensino, a rede física e os recursos humanos estivessem 

preparados para atender a nova e relata casos que demonstram que o esvaziamento do currículo 

clássico e científico em prol da profissionalização gerou ainda mais precariedade: 

[...] alunos do curso de datilografia, por falta de máquinas de escrever, treinavam em 

uma cartela com teclas desenhadas. Relatos semelhantes apareciam nos jornais da 

época. Uma professora admitiu em 1977 que sua escola não tinha nem mesmo tubos 

de ensaio, mas oferecia curso de laboratorista em análises clínicas
36. 

Em conclusão, a possibilidade de escolha de matérias curriculares traz uma falsa ideia 

de autonomia, quando na verdade está impondo, e sem fornecer os recursos materiais e 

financeiros para tanto, uma concepção única de formação para habilitação profissional. Ao 

processo de ensino e aprendizagem restariam métodos pautados em repetição, memorização e 

disciplinamento, um modelo ideal para a doutrina de segurança nacional e sem sentido oposto 

da autonomia e da formação crítica defendidas nos projetos de educação popular do início da 

década de 1960.  

 
36 A matéria pode ser consultada em https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/03/reforma-do-

ensino-medio-fracassou-na-ditadura. Acesso em: 09 dez. 2021. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/03/reforma-do-ensino-medio-fracassou-na-ditadura
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/03/reforma-do-ensino-medio-fracassou-na-ditadura
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Alguns artigos da Lei n.º 5.692/1971 também deixam evidente a superespecialização e 

fragmentação de funções típica da concepção tecnicista, como o Art. 33, que dispõe sobre a 

formação em curso superior dos “administradores, planejadores, orientadores, inspetores, 

supervisores e demais especialistas de educação”.  

Quanto à organização administrativa, didática e disciplinar de cada escola, o parágrafo 

único do Art. 2º dispõe sobre a necessidade de um regimento próprio a cada estabelecimento, a 

ser aprovado pelo Estado, com observância de normas fixadas pelo respectivo Conselho de 

Educação. A medida, embora não venha aliada à possibilidade de autoria do projeto político-

pedagógico, seria interessante para fomentar a autonomia organizacional em cada escola. Mas, 

no contexto da pedagogia tecnicista e da burocracia que lhe caracteriza, não é difícil imaginar 

que a elaboração do regimento, longe de uma oportunidade para autonomia, tornava-se mais 

uma tarefa burocrática no ritual a ser vencido. A mesma Lei, inclusive, dispõe no Art. 70 que 

as administrações dos sistemas de ensino poderiam instituir “para alguns ou todos os 

estabelecimentos de 1º e 2º graus por elas mantidos, um regimento comum que, assegurando a 

unidade básica estrutural e funcional da rêde, preserve a necessária flexibilidade didática de 

cada escola” (BRASIL, 1971). Até hoje os regimentos das escolas públicas acabam por seguir 

modelos padronizados. 

Por fim, nas Disposições Gerais, o Art. 64, dispunha que os Conselhos de Educação 

poderiam autorizar experiências pedagógicas, com regimes diversos dos prescritos na Lei, 

garantindo a possibilidade de escolas experimentais, mas com todas as limitações político-

ideológicas impostas pelo regime militar. 

A reforma concebida pela Lei n.º 5.692/1971, ao fim, causou mais instabilidade, 

desarticulação, fragmentação, desvalorização do professor e esvaziamento dos currículos do 

que formação profissional. Tudo isso resultando em perdas de autonomia das instituições 

escolares. Não à toa uma das grandes demandas dos movimentos educacionais na 

redemocratização foi por mais autonomia das escolas, tanto pedagógica quanto administrativa 

e financeira, marcando a necessidade de reconfiguração do papel da escola na concepção 

educacional presente nas políticas públicas, não como uma agência de treinamento profissional, 

mas como instituição de formação para a cidadania, da qual o trabalho faz parte, mas a ele não 

se reduz. 

Ainda que se possam apontar resultados positivos das reformas educacionais da ditadura 

militar no primeiro grau (em razão da expansão do ensino obrigatório de quatro para oito anos 

e do fim do exame de admissão que restringia o acesso ao ensino secundário), no ensino médio 

o resultado foi de profunda desorganização, com consequências deletérias ainda não superadas. 
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Se a autonomia escolar requer coordenação, apoio e projeto nacionais, podemos concluir 

que a educação pública no regime militar perdeu muito quanto à possibilidade de autonomia 

das instituições de educação. Em resumo, a política educacional pautou-se em aumento da 

burocracia, controle ideológico da educação e redução de recursos materiais às escolas públicas, 

todos fatores na contramão de qualquer possibilidade de autonomia. 

A partir da segunda metade dos anos 1970, adentrando pelos anos de 1980, a pedagogia 

tecnicista tornou-se alvo de concepções educacionais críticas, a matriz pedagógica crítica, ao 

contrário das matrizes cristã e liberal, nunca chegou a se tornar a matriz hegemônica nas 

políticas púbicas, mas teve, e tem, papel relevante, seja na formação de educadores, seja na 

concepção e promoção de mudanças na escola e na legislação. 

 

4.5 Conclusão parcial: autonomia e educação entre 1930 e 1988 

 

Na linha do tempo construída até aqui, passamos por cinco constituições federais37 

(1934, 1937, 1946, 1967 e 1969), ao menos quatro grandes reformas do que hoje chamamos de 

ensino básico (Reforma Francisco Campos, Reforma Capanema, Lei de Diretrizes e Bases de 

1961 e Reforma educacional da ditadura militar), dois Manifestos de Educadores (1932 e 1959) 

e três concepções pedagógicas orientadoras das políticas públicas educacionais (pedagogias 

tradicional, renovadora e tecnicista). Nesse tópico, que chamo de uma conclusão parcial, 

pretendo sistematizar as ideias trabalhadas até agora, antes de entrar na Constituição Federal de 

1988, quando o tema da autonomia pedagógica muda de status ao ser positivado enquanto 

princípio constitucional da educação pública. Também vou introduzir a apresentação das 

concepções pedagógicas de matriz crítica, que foram importantes na conformação da ideia de 

autonomia escolar que se viria a ser afirmada na redemocratização.  

O que se pode concluir, até esse momento, é que o grau de abertura à autonomia da 

escola depende de uma combinação entre três principais fatores: o regime político-

constitucional em vigência, a concepção pedagógica hegemônica nas políticas públicas e a 

legislação educacional de base, sendo essa última uma decorrência das duas anteriores.  

Das concepções pedagógicas hegemônicas, no período estudado até aqui, destaquei a 

influência da pedagogia nova e do tecnicismo na formação das políticas educacionais dos 

 
37 Para fins de sistematização do capítulo, vou considerar a Emenda Constitucional n.º 1, de 1969, como mais uma 

Constituição Federal, a despeito da divergência que existe quanto a essa classificação, mas levando em 

consideração que ela alterou substancialmente o texto constitucional anterior e, no tema da autonomia, endureceu 

o controle repressivo e ideológico para com as instituições educacionais. 
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governos analisados. No caso dessas duas orientações pedagógicas, há um tratamento bem 

distinto quando se trata do princípio da autonomia. Pode-se afirmar que o que diferencia as duas 

concepções é, principalmente, o lugar da autonomia, tanto dos sujeitos como da instituição 

escolar, na visão de educação que exprimem. 

Considerando que há três grandes matrizes culturais formadoras da educação brasileira 

– a matriz cristã, a matriz liberal e a matriz crítica – das quais decorrem diferentes métodos e 

concepções pedagógicas, tanto a pedagogia tecnicista quanto a Escola Nova estão no âmbito da 

matriz liberal. Para Saviani (2013), a base ideológica do escolanovismo é a mesma da 

concepção tecnicista de educação: o liberalismo. Isso não implica dizer que a visão de educação 

ou do processo educacional seja a mesma. Há diferenças importantes entre o movimento 

renovador e a concepção produtivista que inspira o tecnicismo: 

embora a pedagogia nova também dê grande importância aos meios, há, porém, uma 

diferença fundamental: enquanto na pedagogia nova são os professores a alunos que 

decidem se utilizam ou não determinados meios, bem como quanto e como o farão, 

na pedagogia tecnicista cabe ao processo definir o que professores e alunos devem 

fazer e, assim também, quando e como o farão. Portanto, embora a pedagogia 

tecnicista possa ser vista como uma radicalização da ênfase metodológica contida na 

pedagogia nova, há, entre essas duas concepções, uma diferença substantiva 

(SAVIANI, 2013, p. 382). 

No tecnicismo o projeto está dado, está completo, ainda que ele não seja explicitado, 

porque oculto no discurso de neutralidade dessa concepção. Aos sujeitos da escola é destinado 

o treinamento para execução deste projeto, não a participação ou a autoria. Para Martins 

(2002a), o trabalho educacional passou a ser mais controlado, tal qual um modo de produção: 

A taylorização do trabalho educacional institucionalizado foi apontado como um dos 

principais elementos – senão o principal – da absoluta ausência de participação de 

professores e alunos dos processos decisórios acerca do que e como se ensina, 

constituindo uma cultura de transmissão se conhecimentos e de cuidados assistenciais 

com as gerações custodiadas (MARTINS, 2002a, p. 73). 

Doutro lado, a pedagogia nova, inspirada nos ideais educacionais de John Dewey, tem 

o princípio da autonomia em lugar fundamental, como motor e como fim do processo 

educacional. Na forma como divulgada e defendida no campo das ideias pedagógicas no Brasil, 

principalmente por Anísio Teixeira, foi destacada a importância desse princípio. As propostas 

para políticas públicas presentes na obra de Teixeira tem como características a defesa da 

descentralização das decisões e de autonomia às instituições educacionais. 

As concepções renovadora e tecnicista, de matriz liberal, ocuparam um espaço 

hegemônico nas ideias pedagógicas dos anos 1930 a 1980, mas a chamada pedagogia 

tradicional, especialmente orientada pelo humanismo tradicional da pedagogia católica, nunca 
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perdeu seu lugar constitutivo da educação brasileira. Saviani (2013), em comparação com as 

outras duas em destaque, pontua que na concepção pedagógica tradicional o elemento de autoria 

e decisão está normalmente voltado ao professor. Assim, no tema da autonomia da escola, 

considero que a pedagogia tradicional, de matriz cristã, estaria em um lugar intermediário entre 

a concepção renovadora, que exacerba a autonomia dos sujeitos como valor educacional e 

direciona o foco ao aluno, e a concepção tecnicista, que focaliza o processo e a técnica. Vale 

dizer que essa é uma separação didática baseada nas teorias, pois tanto as políticas públicas 

quanto à organização concreta de cada escola se alimentam de matrizes diferentes e sobrepostas.  

As concepções pedagógicas críticas, que se fortaleceram nos processos de oposição ao 

regime militar (1964 -1985), destacaram ainda mais a importância da autonomia na e da escola, 

diversificando a concepção de autonomia escolar da Pedagogia Nova e aproximando-a de 

práticas sociais em movimentos políticos, populares ou de trabalhadores38.  

Em um resumo gráfico, o quadro das ideias pedagógicas pode ser didaticamente 

resumido em: 

 

Quadro 1 - Concepções pedagógicas quanto ao protagonismo dos sujeitos e objetivos da educação 

Pedagogia tradicional Pedagogia nova Pedagogia tecnicista Pedagogias críticas 

O professor é o sujeito 

determinante do 

processo educacional. 

Aluno também é um 

sujeito determinante e 

protagonista do processo 

educacional. 

O protagonismo está no 

técnico, portanto em 

decisões tomadas fora da 

escola.  

O protagonismo está no 

grupo social ao qual 

pertence a escola, a 

comunidade escolar 

como um todo. 

O objetivo principal da 

educação é a 

transmissão do 

conhecimento: 

“aprender”. 

O objetivo principal é a 

autonomia do sujeito: 

“aprender a aprender”. 

O objetivo principal é o 

conhecimento voltado à 

execução de tarefas: 

“aprender a fazer”. 

O objetivo da educação 

é a formação de sujeitos 

autônomos para a 

transformação social: 

aprender para 

transformar 

Fonte: Construção da autora (2021). 

 

 

No âmbito das ideias pedagógicas hegemônicas, a pedagogia nova, pela centralidade 

das relações intersubjetivas no processo educacional, abertura à participação dos diferentes 

sujeitos educativos e objetivo de construção de uma “comunidade em miniatura”, considerando 

as peculiaridades e potencialidades locais, parece a concepção pedagógica mais favorável à 

 
38 As pedagogias críticas e seu papel na constituição de uma concepção de autonomia pedagógica da escola é um 

tema que será desenvolvido mais adiante nesta tese, no item 4.6.1.  
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ideia de autonomia escolar. Lembro que o período de maior influência dessa concepção nas 

políticas educacionais foi dos anos 1930 a 1960. 

As pedagogias críticas, que foram as que mais ressaltaram o papel da autonomia escolar 

na educação, ainda que incorporadas em experiência de gestão pública, não chegaram a ocupar 

um lugar hegemônico nas políticas públicas, daí a denominação “críticas” ou “contra 

hegemônicas39. 

Já quando consideramos o regime político-constitucional em vigência, outros fatores 

entram nessa equação. Autonomia é um princípio que só pode existir na democracia, de modo 

que a base constitucional, e com ela os princípios orientadores da educação, devem estar 

pautados em valores democráticos, como liberdade, igualdade, diversidade e participação. 

Quanto à definição da educação em cada Constituição examinada até aqui, e a presença 

de princípios democráticos no conceito formulado, o quadro a seguir sistematiza os achados: 

 

Quadro 2 - Definição de Educação nas Constituições Federais 

CF Principal artigo quanto à definição de educação e deveres do estado 

1934 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. 

1937 Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em 

instituições particulares, é dever da Nação, dos estados e dos municípios assegurar, pela 

fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de 

receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. O 

ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é, em matéria 

de educação, o primeiro dever de Estado. 

1946 Art. 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 

1967 Art. 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 

igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais 

de liberdade e de solidariedade humana 

1969 Art. 176 - A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade 

e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola 

Fonte: Construção da autora (2021). 

 

 

A partir dos artigos anteriores e de outros princípios destacados no texto, o segundo 

quadro resume a função da educação, os princípios em destaque e o tratamento conferido aos 

conceitos de liberdade de ensino e liberdade de cátedra. 

 
39 O uso do termo “pedagogias críticas”, no plural, se deve à existência de muitas linhas de pensamento distintas 

que podem ser reunidas no termo geral pedagogias críticas ou pedagogias de esquerda. As diferentes correntes 

teóricas contra-hegemônicas que ganharam força no Brasil a partir dos anos 1980 e os debates acadêmicos que 

elas fomentaram foram aprofundados em Manfredi (2014).  
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Quadro 3 - Função e Princípios da Educação Nacional nas Constituições Federais 

CF Função e princípios da educação  Liberdade de ensino/liberdade de cátedra 

1934 
Preparo para vida moral e 

econômica, formação de um 

espírito brasileiro solidário 

Liberdade de ensino em todos os graus e 

ramos, observadas as prescrições da 

legislação federal e da estadual 

1937 Adequar os alunos às suas 

aptidões vocacionais   
Não menciona 

1946 
Liberdade e solidariedade humana 

É garantida a liberdade de cátedra (Art. 168, 

VII) 

1967 
Unidade nacional, liberdade, 

solidariedade e formação para o 

trabalho 

É garantida a liberdade de cátedra (Art. 168, 

§ 3º, VI) 

1969 
Unidade nacional, liberdade, 

solidariedade e formação para o 

trabalho. 

Liberdade de comunicação de conteúdo sem 

propósitos subversivos (Art. 176, § 3º, VII) 

Fonte: Construção da autora (2021). 

 

Chama atenção que nas Constituições outorgadas, 1937, 1967 e 1969, a função 

constitucional da educação tenha sido fortemente aliada, quando não limitada à formação para 

o emprego. No caso da Constituição Federal de 1937, a redução é bastante explícita. Sequer há 

princípios educacionais expressos na Constituição e a função do Estado é diretamente ligada a 

garantir a adequação vocacional da formação, ou seja, fornecer educação apenas no limite do 

que cada indivíduo pode fazer enquanto atuação profissional.  

Em 1967 e 1969, esse enfoque, embora não esteja sozinho nos princípios educacionais, 

que falam em unidade nacional, liberdade e solidariedade, é facilmente depreendido dos demais 

artigos sobre educação e, principalmente, da legislação infraconstitucional que consolida a 

pedagogia tecnicista.  

Mais esperado é o que ocorre com as liberdades educacionais nas constituições dos 

regimes autoritários, com a supressão desses princípios em seus textos. A Constituição de 1967 

ainda fala em liberdade de cátedra, mas a alteração promovida pela Emenda Constitucional n.1, 

dois anos depois, esvazia completamente o princípio. 

Também importam, para o tema da autonomia, elementos de organização política da 

educação, como a existência de um projeto nacional com objetivos e metas em comum e de 

uma estrutura federativa descentralizada, que permita a diversificação local, mas com 

coordenação e financiamento central. Neste ponto, o que os marcos legais demonstraram é que, 

ao menos até 1988, não tivemos projetos nacionais de educação coesos e em bases democráticas 

estáveis. A oscilação entre centralização e descentralização e a descontinuidade nos regimes de 
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financiamento também prejudicaram a formação de um sistema estável e organizado, em que 

fosse possível a autonomia das escolas.  

Por fim, algumas questões legais menos estruturantes, porém importantes para abertura 

normativa à autonomia, também foram consideradas nesse estudo, como a possibilidade de as 

escolas elaborarem regimentos próprios e a autorização para experiências curriculares 

excepcionais. Nestes temas, a legislação de base até aqui estudada pode ser sistematizada com 

o seguinte quadro: 

 

Quadro 4 - Previsão sobre regimento escolar e currículo experimental nas leis educacionais 

 Regimento próprio Regimes experimentais 

Reforma Francisco 

Campos (Decretos n.º 

19.890/1931 e n.º 

21.241/1932 – 

Reorganização do 

ensino secundário) 

Menciona regimento próprio ao 

Colégio Pedro II e estabelecimentos 

equiparados, mas não define a 

função. 

Não menciona 

Reforma Capanema 

(Decreto-Lei n.º 

4.244/1942 – Lei 

orgânica do ensino 

secundário) 

Art. 85. Cada estabelecimento de 

ensino secundário organizará um 

regimento destinado a definir de 

modo especial a sua organização e a 

sua vida escolar, e bem assim o seu 

regime disciplinar 

Não menciona 

Lei n.º 4.024/1961 

(Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) 

Art. 43. Cada estabelecimento de 

ensino médio disporá em regimento 

ou estatutos sôbre a sua organização, 

a constituição dos seus cursos, e o 

seu regime administrativo, disciplinar 

e didático. 

Art. 104. Será permitida a 

organização de cursos ou 

escolas experimentais, com 

currículos, métodos e períodos 

escolares próprios dependendo 

o seu funcionamento para fins 

de validade legal da 

autorização [...]. 

Lei n.º 5.692/71 

(Diretrizes e Bases para 

o ensino de 1° e 2º 

graus) 

Art. 2º Parágrafo único. A 

organização administrativa, didática 

e disciplinar de cada estabelecimento 

do ensino será regulada no respectivo 

regimento, a ser aprovado pelo órgão 

próprio do sistema, com observância 

de normas fixadas pelo respectivo 

Conselho de Educação. 

 

Art. 70. As administrações dos 

sistemas de ensino e as pessoas 

jurídicas de direito privado poderão 

instituir para alguns ou todos os 

estabelecimentos de 1º e 2º graus por 

elas mantidos, um regimento comum 

[...]. 

Art. 64. Os Conselhos de 

Educação poderão autorizar 

experiências pedagógicas, com 

regimes diversos dos prescritos 

na presente Lei, assegurando a 

validade dos estudos assim 

realizados. 

Fonte: Construção da autora (2021). 
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A partir do quadro legislativo, combinando as normas organizacionais e as 

Constituições, nota-se que o regime jurídico com maior abertura à autonomia pedagógica está 

nos regimes democráticos: na Constituição de 1934, na Constituição de 1946 e na LDBEN de 

1961. O período de 1946 até o golpe militar de 1964 pode ter sido o mais propenso à autonomia 

escolar, com a convivência entre um regime político-constitucional democrático, um 

predomínio de ideias pedagógicas compatíveis e até propulsoras de autonomia no processo 

educativo e uma legislação de base com alguma abertura à liberdade e diversificação de ensino.  

Nos regimes autoritários, Estado Novo e regime militar (1964-1985), ambos reduziram 

o investimento no ensino básico, exacerbaram o foco na empregabilidade e promoveram 

repressão e controle ideológico na educação. No Estado Novo, a prevalência da concepção 

renovadora nas ideias pedagógicas em voga no período pode ter possibilitado algum espaço de 

autonomia escolar. Já na ditadura militar, as restrições às liberdades e a prevalência da 

mentalidade pedagógica tecnicista formaram um contexto de burocratização da escola que, 

teoricamente, a afastou ainda mais da possibilidade de autonomia. 

Com a redemocratização, a Constituição Federal de 1988 e a LDBEN de 1996 vão 

garantir expressamente as bases legais para a autonomia.  Mas como ficou essa garantia nas 

disputas políticas e na orientação pedagógica das políticas públicas oficiais a partir de então? É 

dessa nova fase que trato nos próximos capítulos. 

 

4.6 Educação na redemocratização: a conquista da autonomia escolar como Direito e 

Princípio da Educação Nacional 

 

4.6.1 O lugar da autonomia na abertura democrática 

 

A emergência de uma nova Constituição é um marco no processo de democratização, 

mas a agenda de debates e propostas para a educação na nova democracia não começa com a 

Assembleia Constituinte. Antes de relatar o lugar da temática da autonomia da escola na nova 

Constitucional brasileira, este tópico vai tratar das ideias pedagógicas e políticas públicas que 

pautaram o tema na agenda da redemocratização. 

A década de 1980 foi um período de emergência de movimentos educacionais, que 

participaram ativamente da reconstrução da democracia. Nesse contexto, a autonomia escolar 

foi um tema de protagonismo inédito na pauta política e acadêmica, compondo os estudos, 

debates e demandas ligados à educação pública nos anos 1980 e 1990. 
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Ainda antes, com a criação da pós-graduação pelo governo militar nos anos 1970, as 

teorias críticas da educação passaram a contrapor as ideias pedagógicas oficiais e a política de 

educação da ditadura militar, ganhando vigor, no âmbito da discussão acadêmica, as críticas à 

pedagógica tecnicista. 

A pós-graduação foi instalada pelo regime militar com o objetivo de formar os altos 

quadros que impulsionariam o desenvolvimento do país, com programas e estrutura de vieses 

tecnocráticos. Contudo, o espírito com que se deu a implantação dos cursos foi, em grande 

parte, influenciado pela experiência europeia, de onde vinha a formação da maior parte dos 

professores. O resultado foi uma estrutura inspirada no modelo norte-americano, mas com 

produção teórica nos moldes europeus (SAVIANI, 2013).  

A produção intelectual na educação, nesse período, foi marcada por teorias de matriz 

crítica que denunciavam a educação oficial como reprodutora de desigualdades e fundamentada 

no autoritarismo político. Esses estudos em parte decorriam da aplicação, à realidade brasileira, 

de teorias como a do “sistema de ensino como violência simbólica” (BOURDIEU; 

PASSERON,1975) e “escola enquanto aparelho ideológico do estado” (ALTHUSSER, 1977). 

Para essas teorias, a escola deve ser compreendida a partir de suas condicionantes 

sociais: “empenham-se, pois, em explicar a problemática educacional remetendo-a a seus 

determinantes objetivos, isto é, à estrutura socioeconômica que condiciona a forma de 

manifestação do fenômeno educativo” (SAVIANI, 2013, p. 393). Na leitura de Saviani (2013), 

são teorias cujas análises chegam a uma conclusão determinista sobre o papel da escola, de que 

sua função seria invariavelmente a de reproduzir as condições sociais vigentes, daí a 

denominação, proposta por esse autor, de que seriam teorias “crítico-reprodutivistas”. O foco 

na denúncia ao viés ideológico da escola, sem apontar propostas, não se trataria propriamente 

de uma limitação das teorias, porque o objetivo era a desmistificação da neutralidade da 

educação ou dos sistemas escolares, daí se tratar de teorias sobre a educação, e não de teorias 

da educação ou teorias pedagógicas, essas últimas, sim, centradas na prática40.  

As ideias pedagógicas crítico-reprodutivistas desempenharam um importante papel na 

década de 1970 no Brasil, de denunciar o sistema educacional e seu caráter reprodutor do 

autoritarismo de estado: 

[...] suas análises constituíram-se em armas teóricas utilizadas para fustigar a política 

educacional do regime militar, que era uma política de ajustamento da escola 

 
40 Saviani (2013, p. 401-402) explica que “toda pedagogia é teoria da educação, mas nem toda teoria da educação 

é pedagógica. A pedagogia é um conceito que remente à prática educativa, buscando formular diretrizes que a 

orientem”. 
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utilizada como instrumento de controle da sociedade visando a perpetuar as 

relações de dominação vigentes (SAVIANI, 2013, p. 397, grifos nossos). 

Como não se propunham diretamente a orientar novas políticas ou práticas, o tema da 

autonomia da escola não se mostrava como uma alternativa de organização do sistema de 

ensino. Ao tomar a escola como aparelho reprodutor, não se vislumbrava a possibilidade de 

autonomia, ao menos não na escola oficial.  

Já nos anos 1980, com a emergência de teorias pedagógicas críticas que acreditavam na 

possibilidade de uma escola democrática, a autonomia escolar foi uma das principais propostas 

endossadas pelas pedagogias contra-hegemônicas: “Uma das particularidades da década de 

1980 foi precisamente a busca de teorias que não apenas se constituíssem como alternativas à 

pedagogia oficial, mas que a ela se contrapusessem” (SAVIANI, 2013, p. 402). Em razão disso, 

do ponto de vista da organização do campo educacional e do desenvolvimento das ideias 

pedagógicas, a década de 1980 foi uma das mais fecundas da história brasileira. 

Em comparação com a década de 1920, ambos os períodos foram de mobilização do 

pensamento pedagógico para um debate acerca da construção de um projeto nacional para a 

educação. Também em ambos os momentos, os temas centrais foram a defesa da escola pública, 

do papel do estado na garantia do direito à educação e na organização de um sistema de ensino 

de bases democráticas. Com questões próprias a cada contexto, mas com muitas semelhanças. 

Se a mobilização da agenda educacional dos anos 1920 culminou com o Manifesto dos 

Pioneiros em 1932 e influenciou a Constituição Federal de 1934, na década de 1980, os debates 

floresceram principalmente nas teorias pedagógicas críticas e da educação popular e 

influenciaram a Constituição Federal de 1988. 

Também nesses dois períodos históricos o tema da autonomia da escola foi destacado. 

Em 1920, tratava-se de construir a escola pública brasileira e, para tanto, os pioneiros apontaram 

para a necessidade de um sistema organizado pelo Estado, de bases federativas 

descentralizadas, que provesse as escolas de recursos e orientações necessários para que se 

constituísse a “diversidade na unidade”, termo utilizado no Manifesto de 1932. Em 1980, com 

um sistema público escolar mais desenvolvido e ramificado, ainda que com muitos problemas, 

os temas da gestão democrática e da autonomia escolar ganharam centralidade e ocuparam as 

propostas e demandas da produção intelectual e das entidades de classe, o que se reforçou pelo 

contexto de superação de um regime autoritário.  

No debate acadêmico, os anos de 1980 foram marcados pela organização e mobilização 

de instituições, inicialmente no contexto da redemocratização e, posteriormente, da organização 

de um novo ordenamento político-jurídico para a educação brasileira.  
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Superada a etapa de denúncia que marcou os anos 1970, a autonomia escolar foi uma 

das principais propostas para uma nova organização da educação pública que tinha por norte a 

democracia.  

Foi uma década de constituição de associações e entidades acadêmico-científicas e de 

crescimento do ensino superior em educação41. Essas novas entidades se voltavam à produção 

crítica de diagnósticos sobre a educação pública brasileira e formulação de propostas. O tema 

da autonomia pedagógica foi um dos protagonistas dessa produção, como parte de um novo um 

campo específico de pesquisa e produção acadêmica:  

[...] a área da educação no Brasil tem-se dedicado, sobretudo a partir dos anos de 1980, 

a debater problemas que afetam a gestão e a autonomia das escolas públicas e o papel 

dos órgãos colegiados nesse processo. De modo geral, são discutidas as seguintes 

questões: a gestão da escola e o processo de construção de sua autonomia pedagógica, 

financeira e administrativa, as relações das escolas com os órgãos centrais, as relações 

entre direção, pais, docentes e alunos, o funcionamento dos órgãos colegiados, as 

parcerias entre o setor público e o privado lucrativo e não-lucrativo, as avaliações em 

larga escala e seus possíveis desdobramentos na gestão escolar (MARTINS; SILVA, 

2011, p. 230). 

Os anos 1980 também se destacaram pelo surgimento e organização de entidades de 

classe na educação, muitas das quais se transformaram em sindicatos de docentes, tanto no 

ensino básico como no superior42. A educação acompanhou a tendência do “novo sindicalismo 

brasileiro” que teve papel relevante na redemocratização. Schwarcz e Starling (2018) lembram 

que muitas organizações incorporavam a gestão democrática na sua estrutura interna, o que se 

refletiu em instituições sindicais e novos partidos. O grande instrumento de manifestação 

trabalhista contra a ditadura militar foram as greves: “O ciclo grevista iniciado em 1978 também 

pôs em evidência os limites do projeto [dos militares] de abertura controlada, que não incluía a 

participação política dos trabalhadores” (SCHWARCZ; STARLING, 2018, p. 476).  

A palavra de ordem era participação popular. Nesse contexto, os temas da autonomia e 

gestão democrática das escolas ganharam muito destaque também na agenda dos movimentos 

sindicais. Após a Constituição de 1988, quando a restrição à sindicalização de funcionários 

públicos foi retirada, os sindicatos de professores passaram a ter uma atuação muito forte nas 

políticas voltadas à escola pública, em todos os graus de ensino. 

 
41 Se a criação da ABE foi um grande marco da década de 1920, tendo ela desempenhado importante papel nas 

questões educacionais até os anos 1950, os anos de 1980 representaram uma profusão de novas associações. 

Saviani (2013), destaca a criação da Associação Nacional de Educação (Ande), Associação Nacional da Pós-

graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), respectivamente 

em 1979, 1977 e 1978. Em cada instituição de ensino superior também foram se criando as associações docentes 

e, em 1981, foi fundada a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (Andes).  
42 A exemplo da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), Confederação Nacional de 

Funcionários de Escolas Públicas (Conafep), Federação Nacional de Supervisores Educacionais (Fenase) e 

Federação das Associações de Servidores das Universidades Públicas (Fasubra).  
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Para Saviani (2013, p. 404), a organização sindical dos profissionais da educação trouxe 

para a relação educativa a lógica de “Estado patrão – professores empregados”, o que pode 

parecer uma associação comum hoje, mas que representou, à época, mudança importante nas 

relações de trabalho que marcavam a escola pública e as políticas públicas educacionais. O 

movimento sindical atuou para conquista de novos direitos do trabalho docente, mas também 

trouxe ambiguidades. Nas palavras de Saviani (2013, p. 404): “acabavam deflagrando greves 

prolongadas nas escolas públicas, acionadas como mecanismo de pressão sobre o Estado-patrão 

cujas consequências, entretanto, recaíam principalmente sobre a formação dos alunos”. 

No tema da autonomia da escola, diferentes visões quanto à radicalidade das propostas 

de democratização da educação levaram a embates acadêmicos e políticos relevantes. Exemplo 

disso foi a resistência da organização de professores, em São Paulo, à proposta de Paulo Freire, 

de que cada escola elegesse a sua diretora ou diretor 43. Até hoje a forma de escolha dos gestores 

escolares gera disputas políticas. O tema foi, inclusive, eleito como uma das estratégias do 

Plano Nacional de Educação de 2014-2024.  

A compreensão de, em alguns temas, o interesse de classe manifestado por instituições 

associativas pode se afastar do interesse da escola não impõe à conclusão de que eles são mais 

ou menos legítimos, mas revela que os limites da autonomia escolar, ou a definição da parcela 

de poderes que será dada à escola, é tema sensível que não carrega consenso nem mesmo dentro 

do mesmo espectro político. 

Além do destaque que o tema da autonomia escolar ganhou nos debates acadêmicos e 

das novas organizações de classe, no âmbito das políticas públicas dos anos 1980 a autonomia 

e a gestão democrática também foram pautas de experiências relevantes, sobretudo em estados 

e municípios. 

Foi nos estados que a democracia começou a se estabelecer. Em 1982, ocorreram as 

primeiras eleições diretas para governadores desde 1965. O PMDB, oposição ao partido 

governista Arena, elegeu governadores em nove estados, incluindo alguns dos mais ricos, como 

São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. No Rio de Janeiro foi eleito Leonel 

Brizola, também opositor da ditadura militar e que promoveu uma política de educação local 

pautada na autonomia e no ensino integral, os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps): 

Desde as gestões municipais oriundas das eleições de 1976, passando pelos governos 

estaduais surgidos do restabelecimento das eleições diretas para governadores de 

 
43 Freire era secretário municipal de educação, no início dos anos 1990. O tema será retomado em capítulo 

apropriado da tese, mas o episódio desde logo ilustra as disputas que se travaram quanto ao tema da autonomia e 

participação da comunidade escolar nos anos de redemocratização e seguintes.  
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estado em 1982, as iniciativas de política educacional voltadas para crianças e jovens 

das camadas populares multiplicaram-se (SAVIANI, 2013, p. 406).  

No nível estadual, diversos governos incorporaram pautas e propostas dos movimentos 

de educação popular nas políticas públicas oficiais, muitas delas diretamente ligadas à 

implementação de maior autonomia às escolas e de estratégias de gestão democrática. Além do 

exemplo de Brizola no Rio de Janeiro, em São Paulo foram criados os conselhos de escola.  

Para Gadotti (2008), no período autoritário (1964-1985), o tema da construção de uma 

política democrática de educação já era forte nos debates pedagógicos. Mas a partir de 1980, 

além das discussões na oposição ao regime, o tema tomou, também, espaços oficiais em 

políticas públicas locais e até mesmo no governo federal. 

Durante o governo João Batista Figueiredo, que tinha no Ministério da Educação 

Eduardo Portella, o discurso da administração e planejamento participativos foi adotado pelo 

próprio governo militar, no âmbito do III Plano Setorial da Educação, Cultura e Desportos 

(1980-1985), elaborado por meio de consultas regionais. 

Duas iniciativas estaduais de planejamento de políticas públicas educacionais também 

se destacaram como exemplos de participação democrática anteriores à redemocratização: o 

Congresso Mineiro de Educação, realizado em 1983, e o Fórum de Educação do Estado de São 

Paulo, instituído pelos Decretos Estaduais n.º 21.074, de 12.7.1983 e n.º 22.563, de 15.08.1984.  

Em Minas Gerais, a experiência parece significativa para o tema da autonomia porque 

a escola foi considerada uma instância específica de representação no arranjo do congresso. A 

participação popular se organizava na forma de colegiados que iniciavam em cada escola. 

Reunindo representantes delegados a partir desse arranjo, o Congresso estadual procurou 

articular movimento social e órgãos institucionais do Estado.  

Com o compromisso de elaborar alternativas para a educação, o evento tinha a 

intencionalidade de colher sugestões das bases escolares, como demonstra o documento fruto 

do Congresso ao lembrar de seus objetivos, dentre eles o de sistematizar ações alternativas para 

o ensino, mediante o resultado de experiências positivas de várias escolas e conhecer propostas 

alternativas para a educação, originada das unidades escolares (SOUZA, 2011). 

Em São Paulo, as sessões públicas do Fórum de Educação desenvolveram uma 

experiência até então inédita de participação dos educadores na formulação da agenda e 

políticas de educação (GADOTTI, 2008)44. 

 
44 Em consulta ao site da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, o Fórum permanece anunciado como uma 

instituição em vigor, que reúne órgãos da Secretaria e entidades, grupos ou pessoas interessadas em participar da 

gestão da educação. Informação disponível em: https://www.educacao.sp.gov.br/feesp. Acesso em: 03 jul. 2021. 

https://www.educacao.sp.gov.br/feesp
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Foi também em São Paulo que um texto da Secretaria de Educação do Estado, em 1983, 

apresentou, pela primeira vez, em um documento oficial, a questão da autonomia da escola 

como proposta de gestão (AZANHA, 1998). O “Documento preliminar para reorientação das 

atividades da secretaria” apresentava diretrizes para a reforma do ensino público estadual 

paulista, e pode ser considerado um marco na afirmação da autonomia pedagógica das escolas 

enquanto política pública porque destacou dois aspectos fundamentais do sentido da autonomia 

que hoje está consagrado nas leis: autoria do projeto político-pedagógico e gestão democrática 

(VILELLA, 2017).  

O texto apresentava a autonomia escolar como um caminho para a qualidade da 

educação e ia além da possibilidade de elaboração de um regimento próprio (algo que já 

aparecia em legislações anteriores), propondo que a reforma paulista instituísse uma “autêntica 

convivência democrática” na escola, expressa em um “projeto pedagógico mais amplo, que é a 

verdadeira razão de ser de uma escola democrática” (AZANHA, 1998, p. 42).  

Embora tenha se tratado de documento preliminar e de caráter propositivo, não 

normativo, a convocação do magistério para pensar essa questão da autonomia é significativa 

e influenciou nas medidas que o estado veio a implementar depois.  

Com as eleições municipais de 1988, a autonomia pedagógica das escolas também 

ganhou destaque em políticas municipais. Partidos de oposição à ditadura militar chegaram ao 

poder municipal e, com eles, promessas de educação popular e democrática. Diversos 

municípios implantaram experiências de políticas educacionais pautadas na autonomia 

pedagógica das escolas, com estímulo para autoria local de projetos pedagógicos e estratégias 

de gestão democrática, como eleições para direção, instituição de conselhos de escola e de 

administração colegiada. 

No âmbito das ideias pedagógicas, um nome a ser destacado quanto à proeminência do 

tema da autonomia escolar nesse período é o do educador brasileiro Moacir Gadotti, professor 

da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo desde 1991, presidente de honra e um 

dos fundadores do Instituto Paulo Freire. Gadotti, inspirado no pensamento de Paulo Freire para 

uma escola pública popular, deu repercussão política e acadêmica a um movimento que 

denominou “Escola Cidadã’. Nos escritos do educador sobre os fundamentos teóricos e a 

experiências práticas da Escola Cidadã, há importantes reflexões sobre o tema da autonomia 

pedagógica da escola no contexto da redemocratização brasileira, principalmente em políticas 

locais.  

Na obra intitulada “Escola Cidadã”, com primeira publicação em 1992 e atualização em 

2006, Gadotti (2008) apresenta um manifesto à autonomia da escola, entendida como 
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pressuposto da escola pública popular. O texto compôs uma das provas de Moacir Gadotti em 

concurso para professor titular na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Nele, 

o autor se refere à Escola Cidadã como um movimento, que no final dos anos 1980 e início dos 

anos 1990 buscara “transformar a escola burocrática existente numa outra escola, uma escola 

com autonomia [...]” (GADOTTI, 2008, p. 7). A obra sintetiza princípios, pressupostos e 

objetivos da escola autônoma, na perspectiva da Educação Cidadã, e define autonomia 

pedagógica como a possibilidade de autoria do projeto pedagógico e de participação das escolas 

na elaboração das políticas educacionais.  

Retomando alguns pressupostos da Escola Nova que, segundo Gadotti (2008), teria sido 

o movimento de ideias educacionais que levantara mais alto a bandeira da autonomia da escola, 

o autor propõe uma releitura daquele conceito de autonomia, então centrado no 

desenvolvimento individual do aluno, para uma proposta atrelada à perspectiva de mudança 

social. 

Quanto aos fundamentos dessa proposta na história das ideias pedagógicas, Gadotti 

(2008) identifica que a escola cidadã e autônoma seria a síntese de dois movimentos 

estruturantes da história da educação brasileira – o movimento em defesa da escola pública e o 

movimento por uma educação popular –. A escola a ser construída pela nova democracia 

deveria ser uma união dessas duas “forças enraizadas na nossa história da educação” 

(GADOTTI, 2008, p. 55).  

Para o autor, a tradição burocrática da escola pública brasileira constituiria um “fardo 

pesado que limita os ideais de uma escola projetada para a liberdade e autonomia”, mas, é nessa 

mesma escola que estaria o germe para construção de outro cenário: “no interior da escola 

vivida que é possível construir outra escola” (GADOTTI, 2008, p. 8). O excesso de burocracia 

no dia a dia das escolas e na elaboração e execução das políticas públicas educacionais é 

apresentado como um mal a ser combatido. 

Quanto ao conceito de escola cidadã, seria uma escola (i) estatal quanto ao 

financiamento, (ii) comunitária e democrática quanto à gestão, e (iii) pública quanto ao acesso 

e objetivos (GADOTTI, 2008). Ao poder público, caberia destinar o máximo de recursos livres 

à escola, para que ela os aplicasse na execução do projeto político-pedagógico de sua autoria, 

por meio de uma direção democraticamente eleita e assessorada por colegiados representativos 

da comunidade escolar (GADOTTI, 2008). Essa concepção inicial, segundo o autor, poderia 

ser reinventada conforme as características de cada realidade em que fosse aplicada.  

Enquanto proposta de organização do sistema de educação, Gadotti (2008) traz uma 

visão de autonomia da escola bastante ampla, além do que foi efetivamente implementado nos 
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anos 1990 e seguintes. Seu fundamento para tais propostas seria a Constituição Federal de 1988, 

mas considera que as leis educacionais aprovadas após a Constituição, que foram consolidando 

a visão de autonomia, teriam reduzido a amplitude do conceito (GADOTTI, 2008). 

Na organização dos sistemas de ensino, o projeto contido em “Escola Cidadã” 

(GADOTTI, 2008) defende a permanência de políticas e órgãos centrais de educação, mas 

combate o que denomina um excesso de órgãos intermediários entre o governo central, seja ele 

nacional, estadual ou municipal, e a escola. Propõe, assim, que os órgãos centrais fossem 

responsáveis pela elaboração dos “objetivos e metas educacionais claramente estabelecidos 

entre escolas e governo, visando à democratização do acesso e da gestão e à construção de uma 

nova qualidade de ensino”, mas “sem que se tenha que passar por incontáveis instâncias de 

poder intermediário” (GADOTTI, 2008, p. 60). 

Em razão desse excesso de instâncias intermediárias, a escola se tornara burocrática e 

os sistemas educacionais frágeis, alvos de frequentes reformas que evidenciariam mais uma 

descontinuidade administrativa do que mudanças efetivas. O autor lembra que o Brasil, ainda 

nos anos 1990, já era um dos países que mais tinha feito reformas educacionais. A crítica de 

Gadotti (2008) remete ao que o Manifesto dos Pioneiros de 1932 já havia apontado como 

características da política pública de educação no Brasil: a fragmentação das reformas 

educacionais, a ausência de um projeto nacional claro e a desconsideração da capacidade de 

autoria de projeto pedagógico em cada escola. 

Para subsidiar a implementação do Projeto Escola Cidadã, o Instituto Paulo Freire 

lançou, em 1997, uma série chamada Guia da Escola Cidadã. O primeiro volume da série foi 

chamado de “Autonomia da Escola: princípios e propostas”, de autoria de Moacir Gadotti e 

José Eustáquio Romão (GADOTTI; ROMÃO, 2012). Dentre as propostas compartilhadas nesse 

material, destacava-se a eleição direta de diretores e diretoras de escola e a instituição de 

conselhos representativos, formados por todos os segmentos da comunidade escolar: docentes, 

famílias, estudantes, funcionários, direção, com função consultiva, deliberativa, normativa e 

fiscal, dentre elas a elaboração e aprovação do regimento escolar e do PPP.  

O projeto foi resumido em dez princípios, apresentados com o nome de “decálogo da 

Escola Cidadã” (GADOTTI, 2008), sendo eles: (i) gestão democrática; (ii) maior independência 

em relação a órgãos intermediários; (iii) regime de dedicação exclusiva dos professores; (iv) 

elaboração de projetos pedagógicos próprios da escola; (v) cultivo à curiosidade e gosto pelo 

estudo; (vi) disciplina; (vii) abertura ao mundo exterior pela dimensão do trabalho (escola como 

laboratório das atividades humanas do mundo à sua volta); (viii) crença na transformação 

processual (lenta e através de pequenas ações e não imune a conflitos); (ix) diversidade de 
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projetos (não há duas escolas iguais, cada uma é fruto de suas contradições) e (x) maior 

autonomia quanto à organização do trabalho interno, chegando a propor que cada escola 

pudesse contratar e exonerar o corpo docente e gestor a critério do conselho de escola.  

A visão radical de autonomia escolar que apresenta está calcada na defesa da ampliação 

das estratégias de democracia direta e governo aberto. Nesse sentido, o autor procura afastar a 

compreensão de gestão democrática como somente a realização de eleições de representantes 

para todas as funções do sistema, aproximando a ideia de autonomia do exercício direto da 

cidadania (GADOTTI, 2008). 

Daí as propostas de diminuição ou até eliminação das instâncias mediadoras entre a 

direção dos órgãos responsáveis pela educação e as escolas, chegando a afirmar que “a rigor, 

não haveria necessidade de um secretário da educação, mas de um superintendente das escolas 

públicas”, cuja função principal seria a de garantir a autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira das escolas (GADOTTI, 2008, p. 60). 

Uma das referências de Gadotti (2008) no tema da auto-organização das instituições 

escolares foi Claudio Weber Abramo45. Abramo propôs que as escolas públicas pudessem se 

organizar enquanto uma cooperativa de professores, extinguindo-se todos os órgãos centrais de 

gestão da educação, diminuindo substantivamente o tamanho do MEC ou de secretarias, aos 

quais caberia principalmente o pagamento das escolas. Sugeriu, ainda que todos os recursos, 

inclusive de salários, fossem direcionados às escolas e não diretamente aos professores, com 

base na população escolar atendida, cabendo à escola gerir todos os seus recursos, realizar o 

pagamento dos docentes e capitar dinheiro adicional na comunidade. A proposta acreditava que 

a redução da burocracia na educação serviria a uma gestão mais direta, transparente e com mais 

espaço às escolas (GADOTTI, 2008).  

A ideia de aprofundar a auto-organização de escolas ressoou em diferentes vertentes das 

pedagogias de matriz crítica. Na obra de Oder José dos Santos, autor da “Pedagogia da prática” 

ou “Pedagogia dos conflitos sociais”, o tema ganhou destaque enquanto inspiração direta em 

movimentos auto-organizados de trabalhadores46. A construção de uma teoria pedagógica 

própria, calcada na definição coletiva dos objetivos e conteúdo da educação, foi impactada pela 

ação autônoma de núcleos de trabalhadores em seus locais de trabalho, independente dos 

 
45 Weber Abramo (1946-2018) foi um jornalista, referência em temas de transparência pública e combate à 

corrupção. Foi um dos fundadores da ONG Transparência Brasil e um dos responsáveis pela Lei de Acesso à 

informação, um marco na legislação brasileira no tema da ampliação da cidadania pela transparência e acesso a 

dados públicos. 
46 Santos graduou-se em Sociologia e Política pela Faculdade de Ciências Econômicas na Universidade Federal de 

Minas Gerais, tornou-se doutor em Ciências Sociais pela mesma universidade e passou a lecionar na faculdade de 

educação da UFMG a partir de 1974. 
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sindicatos tradicionais estabelecidos e de direções partidárias (MANFREDI, 2014). Saviani 

(2013) apresenta a o pensamento de Oder dos Santos como uma pedagogia de ideais libertários. 

Como já mencionado, propostas de uma ampliação mais radical da autonomia das 

escolas e da gestão democrática dividiram o campo progressista nos anos 1990. Grupos que 

estiveram do mesmo lado, quando da redemocratização, muitas vezes se afastaram quando o 

tema era o papel do Estado na educação pública e os limites da autonomia escolar. Temas como 

o do autofinanciamento de escolas, papel das organizações docentes, parcerias com a sociedade 

civil, dedicação exclusiva de professores e possibilidade de contratação e exoneração por 

deliberação do conselho de escolas são, ainda hoje, muito polêmicos, e revelam como a 

autonomia pode se revestir de um consenso discursivo, mas causar muita controvérsia quando 

se trata de propostas concretas. 

Nessas disputas, a perspectiva apresentada em “Escola Cidadã” (GADOTTI, 2008) foi 

de radicalidade da autonomia escolar. Gadotti chega a criticar o que chamou de uma resistência 

corporativista “que se concentra quase que exclusivamente na luta por melhorias salariais e no 

fortalecimento do estado burocrático” (GADOTTI, 2008, p. 63), em crítica semelhante àquela 

apresentada em Saviani (2013).  

O autor também critica a descentralização de responsabilidades não acompanhada de 

autonomia para tomada de decisões, denunciando propostas que visavam “desconcentrar as 

tarefas educacionais, mas concentrando o poder de decisão ou propondo a privatização dos 

serviços educacionais, jogando toda a responsabilidade exclusivamente nos indivíduos” 

(GADOTTI, 2008, p. 63). 

Gadotti (2008, p. 63) propõe um “retorno à comunidade, onde surgiu a escola”, uma 

perspectiva que ele mesmo assume como utópica para as políticas públicas em geral, mas que 

afirma ser possível em pequenos projetos e na atuação direta de comunidades escolares 

organizadas (educadores, famílias, alunos e funcionários). 

O conceito de “Escola cidadã”, com variações quanto à extensão da proposta, foi 

incorporado por algumas experiências estaduais e municipais no início dos anos 199047. 

O estado do Paraná, que em 1983 havia implementado uma das primeiras experiências 

de eleição direta para diretores e diretoras escolares, instituiu, em 1992, a primeira experiência 

de “Projeto de escola cidadã”. Além da eleição direta de gestores, o projeto se baseava na 

delegação de poder às escolas para formulação dos PPPs, eleição dos conselhos escolares e 

autonomia administrativa e financeira. 

 
47 As experiências relatadas foram retiradas da mesma obra “Escola Cidadã” (GADOTTI, 2008).  
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Porto Alegre (RS), entre 1993 e 1996, teve a Escola Cidadã como eixo orientador da 

política educacional, com planejamento participativo, conselhos escolares, constituinte escolar 

e orçamento participativo48. 

Em Belo Horizonte (MG), o programa Escola Plural (1993-1996), com a concepção de 

Miguel Arroyo, então secretário-adjunto de Educação da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, buscou implementar uma concepção de educação mais democrática e diversa na 

rede municipal, levando em consideração as múltiplas dimensões de formação dos alunos49.  

Em Natal (RN), em 1994, o Projeto da Escola Cidadã foi implementado como um 

projeto-piloto em quatro escolas às quais coube a elaboração do PPP e gestão administrativa e 

financeira, com prestação de contas à Secretaria Municipal. 

Por fim, Gadotti ainda relata uma série de políticas municipais espalhadas pelo país 

como Gravataí, Alvorada e Caxias do Sul (RS), Chapecó e Dionísio Cerqueira (SC), Mauá, 

Diadema, Santo André e Franca (SP), Icapuí (CE), Uberaba (MG), Marabá (PA), todas ao longo 

da década de 1990, algumas anteriores e outras posteriores à aprovação da LDBEN, de 1996, e 

com diferentes amplitudes do conceito de gestão participativa e autonomia pedagógica das 

escolas. 

Tanto as experiências, como a própria construção teórica do movimento Escola Cidadã, 

sofreram diversas críticas ao longo dos anos 1990, parte delas vinculando a defesa da autonomia 

da escola a uma potencial desresponsabilização do Estado com a educação ou a um processo 

de privatização da escola pública. Na segunda parte de “Escola Cidadã” (2008), Gadotti busca 

enfrentá-las, mas esse é um debate que ainda segue em aberto.  

Nos estados e municípios, muitas dessas iniciativas foram efêmeras e esbarraram em 

obstáculos políticos e econômicos, seja pela descontinuidade local das políticas, seja pelo 

reflexo da grave crise econômica que acometia o Brasil desde os anos 1980, chamado de 

“década perdida” na economia (SAVIANI, 2013). 

No campo das ideias pedagógicas, contudo, longe de ter sido perdida, a década de 1980 

foi profícua quanto à expansão e organização do pensamento educacional, principalmente 

aquele ligado às concepções e princípios de políticas púbicas e à construção de um projeto 

democrático para a escola pública brasileira.  

 
48 Porto Alegre foi responsável pelo primeiro orçamento participativo realizado no Brasil. A experiência foi 

implementada no ano de 1989 pela Prefeitura, que resolveu consultar a população sobre alocação e priorização de 

recursos. O processo foi reconhecido nacional e internacionalmente como um modelo de participação social. 

Importante contextualizar as experiências escolares nesse movimento político mais amplo, bastante forte nos anos 

1990, de valorização de instrumentos de cidadania ativa.  
49 A proposta serviu de base para a criação, em 2006, do programa Escola Integrada, uma política de educação 

integral que busca interligar a proposta pedagógica das escolas municipais ao conceito de cidade educadora. 
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Especificamente quanto ao tema da autonomia pedagógica, a emergência das entidades 

organizadas, no campo científico e sindical, e as experiências de políticas municipais e 

estaduais na redemocratização colocaram o tema da autonomia escolar em outro patamar na 

prática e nos discursos oficiais. Ao longo desse processo, a positivação do princípio da 

autonomia na legislação educacional foi decorrência e, ao mesmo tempo, um fato 

impulsionador de experiências de autonomia na gestão pública escolar. A Constituição Federal 

de 1988 é o documento de maior destaque para transição do tema.  

 

4.6.2 A Constituição Federal de 1988 

 

A transição democrática no Brasil se iniciou com a oposição organizada e com políticas 

de concessões da própria ditadura militar. A transição “lenta, gradual e segura”, como 

preconizado por Ernesto Geisel em 1974, se intensificou no governo Figueiredo, a partir de 

1979, até chegar na Nova República, que em 1985 elegeu indiretamente Tancredo Neves e José 

Sarney, assumindo Sarney em razão da morte de Tancredo. 

Na oposição, a luta pelas liberdades democráticas engajou grupos políticos diferentes, 

mas que reconheciam na democracia um valor em si. A movimentação oposicionista deslocou-

se da luta armada para ocupar caminhos legais da ação política. A maior parte desses caminhos 

foi inicialmente disponibilizada e tutoriada pelos próprios militares, mas sobre os quais foram 

perdendo o controle:  

[...] a redemocratização seguiu aos trancos e barrancos, mas a oposição logrou alterar 

os rumos da transição. Em primeiro lugar, conseguiu incorporar uma diversidade de 

vozes vindas da sociedade, além das organizações e grupos clandestinos de esquerda. 

Em segundo, a movimentação das forças políticas que ocorria no seu interior não tinha 

limites rígidos, e nela cabiam formas distintas de ativismos (SCHWARCZ; 

STARLING, 2018, p. 473).  

Para José Afonso da Silva (2013), a luta pela restauração da democracia começara assim 

que se instalou o golpe de 1964 e principalmente após o Ato Institucional n.º 5, de 13.12.1968, 

o instrumento mais autoritário da história política do Brasil. Mas foi com a eleição de 

governadores em 1982, que tomou as ruas e se intensificou. A instituição de uma Assembleia 

Constituinte para redação de uma nova constituição nacional estava entre as principais 

demandas da oposição à ditadura. 
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O vice-presidente José Sarney, uma vez empossado, deu sequência às promessas de 

Tancredo Neves, enviando ao Congresso Nacional proposta de emenda constitucional para 

convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte50.  

A Constituinte instaurou-se em 1º de fevereiro de 1987, com a missão de elaborar um 

documento que encerrasse a ditadura e assentasse as bases para a afirmação da democracia no 

país. Além de pôr em evidência elenco notável de parlamentares que marcariam a vida pública 

institucional nas décadas seguintes, o processo constituinte contou com importante participação 

direta da sociedade civil. Para isso, seguiu formato inédito e foi o mais democrático da história 

do país: “Durante um ano e oito meses o Congresso se transformou no centro da vida pública 

nacional, e a sociedade se organizou para participar do debate constitucional em associações, 

comitês pró-participação popular, plenários de ativistas, sindicatos” (SCHWARCZ; 

STARLING, 2018, p. 488).  

As Emendas Populares, novidade desse processo constituinte que possibilitou a 

proposição direta de artigos pela sociedade, reuniram mais de 12 milhões de assinaturas em 

cerca de 122 emendas de origem popular. Dentre as emendas propostas pelo próprio congresso 

constituinte, foram mais de 60 mil (LIMA, PASSOS; NICOLA, 2013). A participação também 

se deu pela presença da sociedade civil no Congresso: “diariamente cerca de 10 mil postulantes 

franquearam, livremente, as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento, na 

procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões” (GUIMARÃES, 1988).  

Além do instrumento das emendas populares, a participação da sociedade no processo 

constituinte também contou com outros dois instrumentos: as Sugestões Populares, enviadas ao 

Senado Federal ainda antes da eleição da Constituinte e as Audiências Públicas, que contavam 

com a presença de instituições da sociedade civil em sessões das subcomissões temáticas da 

constituinte. 

A educação foi um tema que movimentou intensamente os debates constituintes. Os três 

anos que antecederam à Assembleia Nacional Constituinte (ANC) foram fecundos na produção 

de estudos que analisaram a educação nos textos constitucionais brasileiros. Além disso, o 

processo constituinte contou com a participação de diversas instituições e grupos de interesses 

no campo da educação (PINHEIRO, 2014). 

 
50 A emenda convocara os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para se reunirem em 

Assembleia Nacional Constituinte. Ao convocar os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que 

depois permaneceriam em seus mandatos, a rigor, o que se fez foi convocar um Congresso Constituinte e não 

propriamente uma Assembleia Constituinte (SILVA, 2013). 



  151 

 

 
 

Pinheiro (2014) classifica a participação organizada de entidades educacionais na ANC 

em três grandes grupos. A autora ressalta que essa presença levou ao Congresso Constituinte, 

o velho, mas sempre atual, debate entre ensino público e ensino privado na história da educação 

brasileira, de forma que a representação das instituições que participaram da constituinte refletia 

esse embate. O primeiro grupo, o “Fórum da Educação na Constituinte em Defesa do Ensino 

Público e Gratuito”, era formado por quinze entidades nacionais, dentre elas associações de 

servidores públicos, associações estudantis e entidades científicas ligadas ao ensino superior. O 

segundo grupo, representado pela Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Fenen), 

apresentava os interesses das instituições privadas, principalmente as com fins lucrativos, e o 

terceiro grupo, formado pelas Escolas Confessionais, se apresentava como um setor de 

educação público não estatal e de caráter comunitário.  

Essas forças movimentaram os principais debates que marcaram a elaboração do 

capítulo da educação na Constituinte de 1987, sendo eles: destinação exclusiva de recursos 

públicos à educação público-estatal ou compartilhada com instituições privadas, extensão da 

gratuidade do ensino público e previsão de ensino religioso na escola pública.  

O tema da liberdade de ensino, não ainda o da autonomia da escola, voltou ao debate 

público, mais uma vez associado a uma ideia de que a liberdade de ensino seria algo inerente à 

escola privada, não à escola pública, e que a garantia do acesso à escola privada – via bolsas ou 

subvenções – seria a garantia do direito de escolha da família para com a educação dos filhos. 

Como já refletido no capítulo sobre o Manifesto: Mais uma vez convocados (1959), nesse 

debate as instituições privadas, sobretudo as confessionais e comunitárias, se apresentam 

defendendo valores da liberdade de ensino e da autonomia de gestão: 

O documento da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) retomou os 

princípios já apregoados da liberdade de ensino, da democratização da educação e 

reivindicou o apoio do Estado à escola comunitária, definida como ‘escola do povo’. 

Esta denominação vem de que é o povo que organiza, que escolhe seus dirigentes, 

estipula os valores de sua anuidade e garante sua manutenção (PINHEIRO, 2014, p. 

327). 

Inversamente a como esse debate se apresentava, a Constituição Federal de 1988 vai 

garantir o pluralismo de concepções pedagógicas a todas as escolas, públicas e privadas, e a 

gestão democrática como um princípio do ensino público, que na redação final da Constituição 

não se aplica ao ensino privado. 

A presença desses grupos de interesse da sociedade civil na ACN se deu, 

principalmente, na primeira etapa de elaboração do texto constituinte, ocorrida na subcomissão 
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de Educação, Cultura e Esportes, presidida pelo deputado Hermes Zaneti (PMDB) e relatada 

pelo senador João Calmon (PMDB). 

As sessões da subcomissão foram abertas ao público e contaram com número 

representativo de participantes da área da educação: professores, estudantes, dirigentes de 

escolas particulares. Ao todo, quinze entidades nacionais participaram das concorridas reuniões 

da subcomissão51. 

Segundo Pinheiro (2014), conforme o projeto ia subindo da subcomissão para a 

comissão temática, que agregava também os temas da família e comunicações, a participação 

popular direta se convertia em novas formas de composição, ganhando força setores menos 

progressistas, principalmente de centro, que não haviam se manifestado na etapa de participação 

popular direta.   

Quando chegou na Comissão de Sistematização, a última antes da votação em Plenário, 

o texto sobre educação ainda sofreu poucas alterações: uma delas foi quanto à destinação de 

recursos públicos também às instituições comunitárias. O então deputado Florestan Fernandes 

tentou propor uma emenda para voltar com a destinação exclusiva ao ensino público, que o 

primeiro projeto abrigava, mas foi derrotado em votação. Na Comissão de Sistematização 

também se aprovou uma emenda referente à autonomia universitária, propondo-se a supressão 

do termo “na forma da lei”, que limitaria a autonomia ao submetê-la à legislação 

infraconstitucional. 

Na votação em Plenário, após mudança de regimento da ACN, o Centrão apresentou um 

projeto novo de Constituição que foi confrontado com o projeto aprovado no caminho que foi 

das subcomissões às comissões temática e de sistematização. Para a educação, esse novo 

projeto, que propunha a substituição do capítulo como um todo, englobava integralmente as 

propostas da escola privada:  

Em razão da relação de forças do plenário da ANC, a única alternativa que restava 

para os setores da esquerda e centro-esquerda era partir para a negociação. E foi o que 

fizeram, iniciando-se uma nova fase na Constituinte que se caracterizou pela 

realização de acordos (PINHEIRO, 2014, p. 342). 

Ao final dessa fase de acordos e de novos confrontos em temas polêmicos, como 

novamente a destinação de recursos públicos ao ensino público e privado, o pagamento público 

por bolsas privadas na educação básica e a previsão ou não do ensino religioso, o texto aprovado 

garantiu um equilíbrio de forças.  

 
51 São elas: Ande, Andes, Anpae, SBPC, CPB, Seaf, Fasubra, Anped, Cedes, Ubes, Abesc, Cnec, Fenen, AEC e 

UNE (PINHEIRO, 2014). 
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Depois de muitas discussões e alguns impasses o acordo da oposição com o Centrão 

realizou-se com a apresentação de uma proposta conjunta para o Capítulo da 

Educação, Cultura e Esportes. O ‘emendão’, como foi chamado, conseguiu reunir 

interesses contraditórios na área educacional. De fato, houve uma partilha de 

interesses, na qual todos os grupos ganharam alguma coisa (PINHEIRO, 2014, p. 

342). 

No tema da exclusividade de recursos, manteve-se a possibilidade de recursos públicos 

também no ensino privado. Já a gratuidade da educação em todas as etapas de ensino foi 

mantida, uma vitória do grupo que representava a educação pública e uma derrota a setores 

privados que propunham que a gratuidade não alcançasse o ensino superior. O tema bolsas de 

estudo no ensino básico foi objeto de acordo que previu o pagamento de bolsas para escola 

privada apenas quando não houvesse vagas na escola pública na localidade de residência do 

aluno (e não por uma questão de liberdade de escolha dos pais ou opção pelo ensino 

confessional). O ensino religioso, por sua vez, foi mantido como disciplina facultativa da escola 

pública de ensino fundamental 

A votação do capítulo de Educação, Cultura e Desporto no primeiro turno do Plenário 

da ANC foi o evento que levou o maior número de manifestantes à Constituinte (PINHEIRO, 

2014). O “emendão” foi aprovado e celebrado por diferentes setores. A escola pública teve 

vitórias históricas, com a ampliação da gratuidade e das garantias ao direito à educação. Já os 

representantes da escola privada celebraram a garantia da liberdade de ensino e a abertura de 

canais para a transferência de recursos públicos para o ensino privado, via subvenção ou 

renúncia tributária. Também celebraram ter impedido o risco do que chamavam de “estatização 

da educação no Brasil”, um medo histórico dos setores privados da educação, mas que nunca 

chegou a ser efetivamente proposto na história da legislação educacional brasileira.  

A Constituição, que nasceu em 5 de outubro de 1988, tinha uma dupla preocupação: (i) 

criar instituições democráticas sólidas, que suportassem crises políticas e garantissem 

estabilidade e continuidade ao regime político; e (ii) estabelecer amplas garantias para o 

reconhecimento e o exercício dos direitos e das liberdades dos brasileiros e brasileiras. Não por 

acaso, foi batizada de ‘Constituição Cidadã’ (SCHWARCZ; STARLING, 2018). 

Com essa tarefa, se tornou a mais extensa e complexa das Constituições brasileiras, com 

250 artigos principais, 98 disposições transitórias e, nos anos posteriores à promulgação, mais 

de uma centena de emendas.  

A Constituição Federal de 1988 trata da educação em diferentes momentos do texto. O 

Art. 6º inclui a educação no rol dos direitos sociais. Os artigos 22, 23, 24 e 30 apresentam as 

competências federativas – legislativas e materiais – ligadas à educação. O Art. 150 institui a 

imunidade de impostos às instituições privadas de educação. O Art. 227, inserido pela Emenda 
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Constitucional n.º 65, de 2010, constitucionaliza o princípio da absoluta prioridade da criança 

e do jovem nas políticas nacionais (princípio constante no Estatuto da Criança e do 

Adolescente), incluindo o direito à educação no âmbito da garantia de prioridade. A educação 

também aparece em artigos referentes à previdência social, promoção de educação no trânsito 

e educação ambiental e nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em 

temas de financiamento e salário-educação. Por fim e mais importante, a educação é tratada em 

capítulo próprio (capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto), com seção de artigos 

própria ao tema. 

De todas as Constituições Federais, é a que dedicou o maior número de artigos e a maior 

complexidade e detalhamento ao tema, características que se tornaram ainda mais proeminentes 

com o conteúdo das emendas constitucionais. 

O lugar ocupado pela educação na topologia dos direitos constitucionais também é novo. 

As Constituições anteriores, geralmente, se organizavam por um preâmbulo, princípios e 

fundamentos da Constituição, organização do Estado e, só então, direitos dos cidadãos. A 

Constituição de 1988 inverte a segunda parte, antecipando os direitos da cidadania à 

organização do Estado, passando a apresentar: preâmbulo, princípios, fundamentos e objetivos, 

direitos e garantias fundamentais (com a educação no rol de direitos sociais – Art. 6º), 

organização do Estado e seus Poderes e a retomada específica dos direitos econômicos e sociais, 

com o detalhamento da organização e garantias referentes a cada um. 

A inversão é significativa. Nesta Constituição, a cidadania não está a serviço do Estado, 

e sim o Estado que está a serviço da cidadania (CURY, 2021). A topologia, que reforça o título 

“Constituição cidadã”, tem especial significado na função de redemocratização que teve esta 

Constituição. Era o momento de se afirmar que a autoridade do Estado repousa na garantia de 

direitos – civis, políticos e sociais – e não na sua supressão.  

O direito à educação adquire um status inédito, e é apresentado nas três concepções: 

como um direito civil, político e social. Civil, porque reconhecido como um direito subjetivo 

(Art. 208, §§ 1º e 2º), o que significa que o cidadão é titular de um direito individual que pode 

ser exigido perante o Estado. Político, porque diretamente vinculado ao preparo para exercício 

da cidadania (Art. 205). Social porque voltado ao bem comum e organizado como política 

pública universal (Art. 208).  

Também diferentes de outras Constituições, que por vezes previam o reconhecimento 

do direito, mas não as garantias ao seu exercício, é muito amplo o rol de garantias 

constitucionais ligadas à educação pública na Constituição de 1988: gratuidade em todas as 

etapas da educação obrigatória, inclusive para aqueles que não cursaram na idade ideal, 
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educação especializada para pessoas com deficiência, creches, ensino noturno, transporte e 

alimentação escolares, são alguns exemplos de direitos e garantias ligados ao direito à 

educação. 

A gratuidade em todos os níveis de ensino (Art. 8º, I) é uma previsão inédita em uma 

constituição brasileira. Histórica demanda dos setores em defesa da educação pública, a 

previsão de ampla gratuidade compôs o primeiro projeto de texto constitucional da ACN de 

1987, ainda em subcomissão, e, com muita pressão popular e política, oposição de forças e 

negociação, permaneceu inalterado em toda a tramitação. O Art. 208, que inicialmente garantia 

a obrigatoriedade e gratuidade ao ensino fundamental e progressiva extensão dessas garantias 

ao ensino médio, foi alterado pela Emenda Constitucional n.º 59, de 2009, para assegurar 

educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de idade, abrigando do ensino 

infantil ao ensino médio.  

Quanto aos sujeitos implicados no direito à educação, a Constituição Federal de 1988 

atribui múltiplas dimensões de responsabilidades. Há, primeiro, uma dimensão individual, de 

autoproteção, através da obrigatoriedade da educação básica dos quatro aos 17 anos (Art. 8º, I). 

A família também é implicada de responsabilidade mediante a obrigação da matrícula no Art. 

208, parágrafo 3º da Constituição. A sociedade, por sua vez, se responsabiliza pelo pagamento 

de impostos, dos quais resultam os fundos de financiamento da educação. Por fim, o Estado 

tem o dever de prestação direta de serviços de educação, com diferentes graus de deveres de 

universalização, a depender da etapa de ensino (Art. 208, I, II, IV, V) e de garantias assistenciais 

ligadas ao exercício desse direito (transporte, material didático, alimentação etc.- Art. 208, III, 

VI, VII), além de se responsabilizar pelo financiamento (Art. 212 e seguintes), organização 

federativa do sistema (Art. 211, §1º), controle e estímulo à frequência (Art. 208, §3º) e 

normatização geral da matéria, através da elaboração de uma Lei de Diretrizes e Bases (Art. 22, 

XXIV) e de um Plano Nacional de Educação (Art. 214). Trata-se, assim, de uma Constituição 

pródiga quanto ao direito, à sua titularidade e aos deveres estatais dele decorrente. A leitura 

conjunta dos artigos deixa claro que a educação deve ser pública e para todos e que é dever do 

estado estabelecer os meios para esse fim. 

A extensão das garantias decorre dos fundamentos da República, (Art. 1º, inciso III), 

que afirma a dignidade da pessoa humana e dos objetivos do Art. 3º de construir uma sociedade 

livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir as desigualdades sociais e 

regionais. Também da prevalência dos direitos humanos, previsto no Art. 4º. 

Quanto à autonomia pedagógica da escola pública, a Constituição de 1988 é o 

documento original de sua positivação no ordenamento brasileiro. A concepção de estado 
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democrático de direito que a Constituição de 1988 contém vai constituir as bases jurídicas e 

políticas para um sistema nacional de educação nacional no qual a autonomia pedagógica da 

escola pública é possível. Além dos princípios e objetivos presentes na regulamentação 

específica da educação, a Constituição de 1988 consagra diversos mecanismos de participação 

popular nas decisões e na gestão pública, inaugurando uma nova concepção e um novo marco 

de administração pública e de planejamento e prestação de políticas públicas, não apenas na 

temática da educação.  

Gadotti (2008) também pontua que a autonomia da escola vai encontrar seu grande 

suporte jurídico e político na Constituição de 1988, ainda antes de a LDBEN de 1996 consagrar 

expressamente o princípio. Esse suporte estaria na instituição da democracia representativa 

junto a instrumentos de participação direta, e no fundamento básico do Art. 1º: todo poder 

emana do povo e será por ele exercido.  

Além dos princípios gerais e da concepção de estado democrático, destaco, nas 

próximas páginas, três características da Constituição de 1988 que contribuíram para o 

reconhecimento inédito da autonomia da escola na legislação educacional: o papel da União na 

descentralização federativa da educação, o caráter programático de parte das normas 

constitucionais e, ao fim, os princípios e objetivos escolhidos para a educação nacional. 

 

4.6.2.1 A União na descentralização federativa da educação 

 

A Constituição Federal de 1988 ampliou a descentralização federativa no estado 

brasileiro, concedendo inédita autonomia política aos municípios, que foram equiparados a ente 

federativo. Pelo Art. 18 da nova Constituição, o município foi alçado, juntamente com o Distrito 

Federal, a uma terceira esfera de autonomia na organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil. Na oferta descentralizada da educação pública, os municípios 

ficaram com papel relevante na organização dos anos iniciais de ensino.  

O fortalecimento da administração local parece contribuir para políticas educacionais 

mais conectadas à cada realidade, mas a imensa desigualdade regional brasileira não permite 

que a descentralização exima a União de um papel central de organização e financiamento do 

sistema, como a história da educação brasileira mostrou até aqui. Os municípios brasileiros, de 

forma geral, ainda estão distantes da autonomia financeira que poderia garantir uma 

descentralização material efetiva. É certo que, quando da redemocratização, havia uma 

esperança muito grande na autonomia dos municípios como medida de democratização da 
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gestão, mas é preciso ter em conta a baixa capacidade técnica e orçamentária e a 

descontinuidade política que marcam boa parte das municipalidades. 

Para garantir que a descentralização não mitigasse as garantias ao direito à educação, a 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu um regime de colaboração na educação que antecede, 

na própria topografia constitucional, a divisão de competências específicas. A União ganha 

novas e mais relevantes responsabilidades para com o ensino básico, possibilitando se falar em 

uma organização nacional de educação que foi sendo construída e aprimorada com posteriores 

emendas constitucionais e planos nacionais de educação. Apesar das muitas deficiências e 

lacunas que o sistema ainda apresenta, o avanço educacional nas décadas de 1990 e 2000 foi 

imenso. 

A organização constitucional da educação está calcada no tripé descentralização da 

oferta, vinculação orçamentária e avaliação centralizada (MENEZES FILHO, FERNANDES, 

2019). A descentralização da oferta não é propriamente uma novidade. Historicamente, a 

educação básica foi oferecida por estados e municípios. O tipo de competência específica 

também, no geral, se manteve, ou seja, qual ente é responsável por qual atividade e etapa de 

ensino.  

A vinculação orçamentária, garantida de forma não linear na história da educação, 

voltou com a Constituição Federal de 1988: União, estados e municípios têm parcela do 

orçamento vinculado à aplicação na educação (Art. 212). O financiamento é mantido com 

prevalência da União no repasse de verbas e um complexo sistema de fundos (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - 

Fundef e depois Fundeb), implementados por emendas constitucionais.  

Por fim, o sistema nacional de avaliação reforçou um protagonismo nunca visto para a 

União no âmbito do ensino básico. O sistema de avaliação externa centralizado foi construído 

nos anos 1990, via Inep, e hoje é responsável pelos dados que permitem o acompanhamento 

dos objetivos e metas para a educação nacional e a comparação entre unidades da federação, 

redes de ensino e escolas. 

O protagonismo da União se complementa com a competência para fixar conteúdos 

mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito 

aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais (Art. 210). 

O regime de colaboração entre os entes, trazido pelo Art. 211 da Constituição Federal 

de 1988, foi uma novidade desta carta constitucional, porém pouco esclarecido no texto 

original. A Emenda Constitucional n.º 13 detalhou a organização, estabelecendo que a União 

organiza e financia o sistema federal de ensino e exerce, em matéria educacional, função 
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redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade, mediante assistência técnica e financeira aos demais entes. Aos 

municípios, cumpre atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e aos 

estados e distrito federal, atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio (Art. 211, §§ 

1º, 2º e 3º). 

Importante o § 4º do Art. 211, inserido pela Emenda Constitucional n.º 14, de 1996, e 

atualizado por mais duas emendas (Emenda Constitucional n.º 59, de 2009 e Emenda 

Constitucional n.º 108, de 2020) que estabelece que “na organização de seus sistemas de ensino, 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de 

forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório”. A redação 

em 1996, definia a obrigação de colaboração apenas entre Estados e Municípios e para 

assegurar a universalização. Em 2009, a União passou a contar com a mesma obrigação e em 

2020, à obrigação de assegurar a universalização foram acrescentadas a garantia de qualidade 

e a equidade do ensino obrigatório. A mesma emenda de 2020, que instituiu a nova 

regulamentação do Fundeb, estabeleceu que União, estados, Distrito Federal e municípios 

exercerão ação redistributiva em relação a suas escolas, além de uma série de novos dispositivos 

sobre financiamento. 

Em resumo, a Constituição Federal de 1988, no texto original e complementada pelas 

emendas, coloca a União em posição de organização e centralidade do sistema nacional de 

educação.  

Do ponto de vista da autonomia das escolas, essa centralidade garante maior apoio 

financeiro e técnico às redes de ensino e às escolas. Mecanismos constitucionais voltados a 

superar desigualdades e garantir um padrão mínimo de acesso e qualidade em nível nacional 

são importantes para a possibilidade de autoria e implementação de projetos pedagógicos nas 

escolas.  

Essa é uma construção ainda em andamento no Brasil, mas que nos últimos anos veio 

se intensificando por meio de instrumentos como o Fundeb e os Planos Nacionais de Educação. 

Conforme atual redação do Art. 214 da Constituição Federal de 1988, seria também papel do 

PNE implementar o Sistema Nacional de Educação (SNE), visando conferir ainda mais unidade 

aos mecanismos de garantia do direito à educação. 

Também no campo legislativo tem-se uma predominância do papel da União, indicando 

uma opção constitucional por maior unidade das políticas de educação no Brasil. O desenho 

jurídico que materializa essa opção impõe limites importantes à discricionariedade de estados 
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e municípios, mas não elimina a autonomia desses entes federados, que detêm sistemas de 

ensino próprios, com normas também específicas. 

Toda política educacional, de centralização ou descentralização de poderes, deve 

encontrar seu fundamento Constituição, onde está disposto o projeto nacional de educação. Para 

compreender o sentido jurídico de autonomia da escola é, inicialmente, ao texto constitucional 

que se deve recorrer. E algo que ele deixa claro é que autonomia escolar não significa 

desresponsabilização do Estado, mas o contrário disso. O mesmo texto que fundamenta a 

autonomia é o que mais responsabilidades públicas e garantias criou para a educação. 

 

4.6.2.2 As normas-programa para a educação nacional  

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma mudança na concepção e função do Estado 

e dos tipos de normas constitucionais, podendo ser chamada de “constituição programática”. 

Isso significa que ela contém normas-programa, ou normas que se apresentam na forma de 

metas a serem executadas pelo poder público. 

Essas normas são reflexo de uma mudança no papel do estado, cada vez mais atrelado 

à proteção dos chamados direitos de segunda geração (como os direitos sociais, econômicos e 

culturais). Se antes as constituições tinham como foco delimitar os contornos da organização 

estatal, limitando o poder do Estado perante os particulares, agora, sob a égide do Estado social, 

outras funções ganharam destaque (OLIVEIRA SOUZA; VILELLA, 2021). 

Para que a efetivação de direitos sociais fosse possível, as mudanças se deram no plano 

federativo e nos tipos de normas que acompanham as novas funções do estado. As normas 

constitucionais programáticas passaram a positivar direitos sociais na forma de diretrizes gerais 

ou “programas” de ações governamentais que passaram a compor as Constituições, gerando 

obrigações e direitos.  

Estas normas são caracterizadas por preverem uma política pública ou uma ação estatal 

para sua concretização. Para Bucci (2006, p. 29), a natureza das normas programáticas tem a 

seu favor a proibição de omissão dos Poderes Públicos na promoção de direitos sociais. 

Nesse contexto, instrumentos de planejamento de política pública, no nível local e 

nacional, e de participação social no planejamento ganham destaque. No caso da educação, 

embora previsto em outras constituições, é apenas após a Constituição de 1988 que o primeiro 

PNE é elaborado, como decorrência direta não só do mandamento constitucional, mas da 

própria característica da constituição e seus objetivos.  
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Também o tema da autonomia ganha outra dimensão, haja vista que as instituições como 

um todo passam a gozar de mais autonomia, inclusive para elaboração de seus planos, 

programas, metas, e, no caso das escolas, PPPs. 

Nesse sentido, a autonomia pedagógica das escolas e a autonomia das instituições 

educacionais decorrem não apenas de uma nova concepção da educação e do direito à educação 

na democracia, mas do Estado como um todo: primeiro, ao permitir instituições mais 

autônomas, democratizando o próprio Estado e, segundo, ao incorporar as chamadas normas-

programas, que tornam um dever a elaboração de programas de ação em diversos âmbitos. 

A utilização de instrumentos de planejamento para intervenção do estado nas esferas 

econômica e social não é nova. A partir de 1964, a intervenção do estado na educação passou a 

ser feita através de instrumentos planificadores. A concepção de planejamento, contudo, partia 

de uma perspectiva tecnocrática que buscava subordinar a educação ao atendimento do modelo 

econômico e da política autoritária, mantidos pela ditadura militar (HORTA, 1997b). É outra a 

ideia de planejamento trazida pela Constituição de 1988, que incorpora a participação social na 

elaboração das políticas educacionais.  

A partir da Constituição Federal de 1988, diferentes instrumentos foram criados para 

endereçar o desafio do aprimoramento do planejamento, elaboração e acompanhamento de 

política pública e da aproximação com a sociedade civil nessa tarefa (OLIVEIRA SOUZA; 

VILELLA, 2021). Posso citar como exemplo as leis orçamentárias, os planos diretores 

municipais e os PPPs das escolas. 

O instrumento do projeto político-pedagógico, tal qual conceituado nesse momento 

histórico, é uma ferramenta de efetivação da autonomia pedagógica da escola e tem a 

participação em seu DNA, assim como a Constituição Federal de 1988. 

 

4.6.2.3 Finalidades e princípios da educação na Constituição de 1988 

 

Por fim, são as finalidades e princípios da educação nacional, expressos na Carta de 

1988, que constituem os principais fundamentos para o reconhecimento da autonomia 

pedagógica da escola. 

Segundo o Art. 205, a educação é direito de todos, dever do estado e da família, e será 

promovida com as seguintes finalidades: o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Todas as finalidades estão centradas na formação do indivíduo enquanto sujeito integral, 

cidadão e trabalhador, nessa ordem. O rol se diferencia dos objetivos da educação nacional 
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elencados nas demais constituições, que priorizavam unidade nacional, desenvolvimento 

econômico e formação de mão de obra. 

Trazendo de volta o quadro comparativo, agora com a Constituição Federal de 1988, 

temos a seguinte sistematização:  

 

Quadro 5 - Definição de Educação nas Constituições Federais – parte 2 

CF Principal artigo quanto à definição de educação e deveres do estado 

1934 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. 

1937 Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em 

instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela 

fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de 

receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. 

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas é em matéria 

de educação o primeiro dever de Estado. 

1946 Art. 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 

1967 Art. 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 

igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais 

de liberdade e de solidariedade humana 

1969 Art. 176 - A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de 

liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar 

e na escola 

1988 Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

Fonte: Construção da autora (2021). 

 

 

Nota-se que, além da Constituição Federal de 1988, apenas a Constituição de 1934 

explicitava as finalidades da educação nacional, sendo elas possibilitar “eficientes fatores da 

vida moral e econômica da Nação” e desenvolver “a consciência da solidariedade humana”. As 

demais explicitam apenas os princípios, ainda que as finalidades possam ser extraídas da 

interpretação geral dos artigos.  

A explicitação dos objetivos da educação na Constituição, que representa o projeto de 

país, é fundamental para orientar a elaboração de um projeto nacional de educação, assim como 

de projetos locais. 
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No caso da Constituição Federal de 1988, os objetivos fundamentais da educação 

resolvem um histórico debate conceitual acerca da autonomia na educação: a educação, afinal, 

é projeto individual, é projeto do Estado ou é projeto coletivo? A atual constituição incorpora 

as três esferas. São três campos de desenvolvimento irredutíveis: cuidar das potencialidades do 

sujeito, cuidar da dimensão do trabalho e cuidar da dimensão da cidadania, abrigando a 

formação individual, social e política.  

Nesse sentido, todo projeto político-pedagógico deve se orientar para esses três âmbitos 

de formação. Para isso, é fundamental que a escola tenha autonomia pedagógica para elaborá-

lo, em conformidade com as orientações e conteúdos mínimos nacionais, mas com liberdade 

para decidir como atender a tais objetivos.  

Sobretudo no âmbito da formação política, a participação de alunos e alunas no PPP da 

escola e na gestão como um todo constituem aspecto importante do preparo para o exercício da 

cidadania. Segundo Freire (1991), é papel da escola propiciar a experiência democrática a todos. 

Favorecer o debate sobre questões de interesse da escola e da comunidade permite que se 

desenvolva, no processo de educação, um exercício mais ativo da cidadania. 

Também os princípios fundamentais da educação nacional, elencados no Art. 206 da 

Constituição de 1988, dão fundamento ao reconhecimento da autonomia pedagógica da escola 

pública. Pela primeira vez na legislação educacional foi positivado expressamente o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas e a gestão democrática como princípios orientadores da 

educação nacional, garantindo que diferentes projetos político-pedagógicos, elaborados de 

forma participativa, coexistam no mesmo sistema público e nacional de educação. 

Para Gadotti (2008), juntamente com os mecanismos de democracia direta consagrados 

pela Constituição, o pluralismo pedagógico e gestão democrática podem ser considerados os 

fundamentos da autonomia da escola tal como a entendemos hoje.  

Ao expressar o pluralismo de concepções pedagógicas, a Constituição Federal admite a 

diversidade de projetos como fundamento geral da educação nacional e não como autorização 

para experiências pontuais, ou exceções ao sistema. No plano jurídico-constitucional, a 

diversidade e a autonomia se tornam a regra.  

O inciso III, que traz o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas 

é o mesmo que afirma a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, de forma 

que o pluralismo pedagógico, por lógica, é aplicável às escolas públicas.  

No caso da gestão democrática (Art. 206, VI), a constituição o direciona diretamente ao 

ensino público, sequer contemplando a escola privada. Assim como os princípios ligados ao 

plano de carreira e piso salarial docentes (Art. 206, V e VII), a gestão democrática como 
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princípio exclusivo do ensino público atendeu às demandas das instituições representantes das 

escolas privadas que participaram da Constituinte (PINHEIRO, 2014). Segundo Pinheiro 

(2014), a exclusão da escola privada dos princípios gerais resultou na adoção de dois sistemas 

de ensino distintos no Brasil, onde parte dos princípios constitucionais valem apenas para o 

sistema público. 

Já no Art. 206, II, que afirma a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber”, embora a liberdade de ensino seja tradicionalmente ligada ao 

ensino privado, trata-se de um princípio geral, aplicável a ambos os sistemas, e que também 

favorece a base jurídica para a autonomia pedagógica da escola pública.  

Retomando o quadro comparativo dos princípios educacionais nas demais constituições, 

a Constituição Federal de 1988 traz um conjunto de princípios muito mais extenso e complexo, 

incorpora valores novos ligados à ampliação do direito à educação, à diversidade e à cidadania: 

 

Quadro 6 - Função e Princípios da Educação Nacional nas Constituições Federais – parte 2 

CF Função e princípios da educação nacional Liberdade de ensino/liberdade de cátedra 

1934 
Preparo para vida moral e econômica, 

formação de um espírito brasileiro solidário 

Liberdade de ensino em todos os graus e 

ramos, observadas as prescrições da 

legislação federal e da estadual 

1937 Adequar os alunos às suas aptidões vocacionais   Não menciona 

1946 Liberdade e solidariedade humana 
É garantida a liberdade de cátedra (Art. 168, 

VII) 

1967 
Unidade nacional, liberdade, solidariedade e 

formação para o trabalho 

É garantida a liberdade de cátedra (Art. 168, 

§ 3º, VI) 

1969 
Unidade nacional, liberdade, solidariedade e 

formação para o trabalho 

Liberdade de comunicação de conteúdo sem 

propósitos subversivos (Art. 176, § 3º, VII) 

1988 

Pleno desenvolvimento individual, preparo 

para a cidadania, qualificação para o trabalho, 

igualdade de acesso, permanência e 

aprendizagem ao longo da vida, liberdade de 

cátedra, de aprendizagem e de expressão, 

coexistência de instituições públicas e 

privadas, pluralismo pedagógico, qualidade, 

gratuidade, obrigatoriedade, valorização dos 

profissionais de educação, gestão democrática 

A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber é um 

dos princípios com base nos quais o ensino 

deve ser ministrado (Art. 206, II) 

Fonte: Construção da autora (2021). 
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Os fundamentos do direito à educação na Constituição de 1988 apontam para uma 

recuperação positiva da diversidade, que se torna um valor a ser buscado pelo ensino nacional. 

A educação deve oferecer as condições para o alcance dessas metas, de modo que, por princípio, 

ela deve ser diversa e plural (CURY, 2021). 

Especificamente quanto ao ensino superior, a Constituição Federal de 1988 (Art. 207) 

garantiu às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial. Segundo Pinheiro (2014), foi a primeira vez que a Universidade recebeu um 

tratamento específico em Constituição Federal. A autora lembra que, apesar disso, o princípio 

da autonomia no ensino superior sofreu uma redução ao longo da tramitação do texto 

constituinte, que previa autonomia a todas as instituições de ensino superior, não apenas à 

Universidade. Em 1996, através da emenda constitucional n.º 11, o mesmo princípio se estendeu 

às instituições de pesquisa científica e tecnológica (Art. 207, § 2º).  

Em conclusão, a Constituição Federal de 1988 ainda não fala expressamente em 

autonomia pedagógica da escola pública de ensino básico, mas constrói o marco político e 

jurídico que permitirá que a LDBEN, aprovada em 1996, o faça. Esse marco é composto pelos 

princípios e finalidades da educação (formação integral, liberdade de ensino, pluralismo, gestão 

democrática, diversidade) e pela organização dos sistemas de ensino (descentralização da oferta 

e centralização de conteúdo mínimo, do financiamento e da avaliação).  

Os mesmos fundamentos constitucionais, que dão a garantia à autonomia pedagógica 

escolar, trazem, também, seus limites: respeito aos valores democráticos, à diversidade, à 

gratuidade, à igualdade no acesso e permanência, à liberdade de expressão e de crença, ao 

respeito aos direitos humanos. As finalidades e princípios da educação, e os demais direitos e 

garantias expressos na Constituição Federal como um todo, constituem a moldura dentro da 

qual os projetos educacionais devem se inserir. A autonomia não se trata de uma abertura 

indefinida, portanto. 

Com a Constituição de 1988, o Brasil deu início a um ciclo de vigência das liberdades 

públicas e de solidez das instituições democráticas: 

Como o Brasil e como a própria democracia, a Constituição de 1988 também é 

imperfeita. Envolveu movimentos contraditórios e embates formidáveis entre forças 

políticas desiguais, e inúmeras vezes errou de alvo. Conservou intocada a estrutura 

agrária, permitiu a autonomia das Forças Armadas para definir assuntos de seu 

interesse, derrubou a proposta de jornada de trabalho de quarenta horas, manteve 

inelegíveis os analfabetos – embora tenha aprovado seu direito de voto. E, fruto de 

seu inevitável enquadramento histórico, nasceu velha em seus capítulos sobre o 

sistema eleitoral e em sua ânsia de regular as minúcias da vida social. Mas a 

Constituição de 1988 é a melhor expressão de que o Brasil tinha um olho no passado 

e outro no futuro e estava firmando um sólido compromisso democrático 

(SCHWARCZ, STARLING, 2018 p. 488, 489). 
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A nova concepção de estado e o novo marco legal para a democracia e para a educação 

inauguram novos tempos para o Constitucionalismo brasileiro e para as políticas educacionais. 

A Constituição e seus princípios se tornam um documento importante para fazer política pública 

de educação, o que também é inédito. Segundo José Afonso da Silva (2013), foi a primeira vez 

que o Direito Constitucional foi tomado como fundamento efetivo do ordenamento jurídico 

nacional. 

Se o estado de direito reconhece a soberania da lei, das liberdades e dos direitos civis e 

políticos, a Constituição Federal de 1988, segundo Cury (2021), teria superado o estado de 

direito, em favor de um estado democrático de direito. A superação mantém os elementos 

positivos da situação anterior: leva consigo a soberania da lei, o regime representativo e as 

liberdades civis e fundamentais, mas traz novos direitos: os direitos sociais, culturais e políticos 

ampliados e a democratização do estado.  

Como fruto da repulsa ao arbítrio e ao autoritarismo de Estado, o valor da autonomia 

das instituições ocupou um espaço importante na agenda da redemocratização e não foi 

diferente na educação, com o tema da autonomia das escolas. 

A Constituição propiciou enorme desenvolvimento da cidadania e uma nova 

consciência cidadã, que aproximou os direitos humanos da consideração popular, tornando a 

ideia de direitos parte do cotidiano das pessoas (SILVA, 2013). Historicamente, no Brasil, o 

direito à educação foi reservado a uma parcela muito pequena da população, com grupos sociais 

excluídos por séculos da educação escolar. A Constituição de 1988 formalizou aquilo que a 

prática social demandava: educação como direito de todos e todas, mas cuja realização não se 

separa, ao contrário, se une à afirmação da diversidade e da autonomia. A igualdade não se 

apresenta como uniformidade e isso é a base de um novo projeto para a educação nacional, que 

aproxima a participação cidadã da construção das políticas públicas e currículos e admite 

pluralidade pedagógica como parte da escola oficial. 

A autonomia da escola põe em cena a coletividade na construção dos projetos de 

educação. A forma como esse princípio se concretizou nas políticas públicas e ideias 

pedagógicas após a Constituição de 1988 é diversa e, em muitos casos, controversa. Ao lançar 

as bases para um novo projeto nacional de educação, a Constituição Federal não consegue, 

sozinha, garantir qual autonomia se verá na prática, mas sem dúvida inicia uma nova história, 

ainda em construção, para a escola pública brasileira e sua importância enquanto espaço de 

construção de currículo e cultura.  
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4.6.3 Paulo Freire e a escola pública popular e autônoma 

 

Contar a história do princípio da autonomia escolar nas ideias pedagógicas e políticas 

públicas é encontrar a todo tempo com Paulo Freire (1921-1997), patrono da educação 

brasileira e reconhecido internacionalmente como um dos maiores educadores do século XX. 

Pedagogia da Autonomia (1996) é uma dentre as dezenas de obras, traduzidas para mais de 30 

países, que exprimem uma histórica concepção de educação, pautada na autonomia. 

Na escolha metodológica dos marcos teóricos e políticos da afirmação da autonomia 

escolar na educação brasileira, optei por destacar Paulo Freire nesse momento da pesquisa, 

quando trato do lugar da educação pública na reconstrução da democracia brasileira.  

Eu poderia tê-lo feito em outros pontos da linha do tempo. A autonomia, da escola e na 

escola, é um dos conceitos estruturantes de toda a obra freireana, e os anos 1990 não 

representam a primeira aproximação do educador com a gestão pública da educação.  

Contudo, no estudo de sua concepção de autonomia, o momento se destaca pelo caráter 

de síntese. Tanto a síntese do conceito no pensamento pedagógico, com produções referenciais 

para sua compreensão – Política e Educação (1992), Pedagogia da Autonomia (1996) são 

exemplos –, como também nas propostas e ações de política pública, que refletem toda sua 

experiência de vida nos mais diversos contextos, tanto no Brasil (democrático e não 

democrático, agrário e industrial) quanto no mundo.  

Ao longo dos anos 1960 e 1970, Paulo Freire se tornou a maior referência da teoria e 

prática do movimento de Educação Popular. Com o fim da ditadura militar e a recolocação da 

oposição nas disputas políticas formais, a essa referência acrescentou-se um novo conceito: o 

da Escola Pública Popular (FREIRE, 2001). É nesse encontro entre a educação popular e a 

escola formal que está a contribuição mais significativa do educador para uma concepção de 

autonomia da escola na educação brasileira.  

O conceito inaugura a segunda fase de como o princípio de autonomia se apresenta na 

obra de Freire, conforme classificação didática que propus em Vilella (2017), a partir de Lima 

(2013) e Casali (1996, 1998). Se, no primeiro momento, a autonomia se referia à possibilidade 

de construção, pela sociedade civil, de uma escola anti-hegemônica em resistência ao 

autoritarismo político e educacional do Estado, agora se trata de a escola popular ocupar os 

espaços formais de educação.  

Paulo Freire, nesse novo contexto, trabalhou e inspirou a construção do que seria a 

educação pública no regime político e constitucional recém-proclamado, inclusive através de 

políticas oficiais em diversas redes de ensino. A mais conhecida experiência foi na Secretaria 
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Municipal de Educação de São Paulo (SME/SP), na qual o educador esteve diretamente à frente 

da gestão da educação, no governo da prefeita Luiza Erundina, eleita pelo Partido dos 

Trabalhadores em 1988. Freire foi Secretário Municipal de Educação de 1989 a 1991.  

Suas propostas e realizações nesse período são um marco para a autonomia pedagógica 

das escolas não apenas no município de São Paulo, mas em âmbito nacional. A gestão foi 

posterior à Constituição Federal de 1988, mas ainda anterior à LDBEN de 1996, que viria a 

concretizar a autonomia pedagógica como um poder-dever de todas as escolas brasileiras 

elaborarem seu próprio projeto político-pedagógico. Freire já era um defensor dessa ideia e 

buscou implementar a possibilidade de autoria escolar de projetos no governo municipal de São 

Paulo. 

Do mesmo modo, toda proposta de autonomia em Freire está estritamente conectada à 

gestão democrática, algo que também viria a se consolidar na legislação brasileira. Essa 

correlação direta entre autonomia pedagógica e participação popular ainda não havia se 

apresentado na legislação educacional, embora já estivesse contida nas propostas do Manifesto 

de 1932 e nas políticas e ideias gestadas por Anísio Teixeira.  

Nas próximas páginas, apresento as principais características da experiência de Freire 

na SME/SP, naquilo que se refere ao tema da autonomia escolar. A partir dessas características, 

destaco a concepção do educador de autonomia pedagógica da escola pública, que inspirou 

políticas nacionais de educação pós-Constituição Federal de 1988.  

Freire assumiu a SME/SP num momento de graves dificuldades da rede. A educação 

municipal de São Paulo estava deteriorada em sua infraestrutura – falta de mobiliário e itens 

básicos, conservação deficiente dos prédios – e fragilizada em seu projeto político-educacional 

– grande parte dos professores exercendo funções públicas com vínculos precários, alto índice 

de repetência e evasão (FREIRE, 2019). Do ponto de vista político-administrativo, o legado era 

de anos de práticas centralizadoras e autoritárias. A gestão anterior havia sido de Jânio Quadros. 

Sobre esse ponto, Mendonça (2019, p. 27) destaca o excessivo controle burocrático e a 

“deliberada ausência de espaço para a participação dos profissionais e usuários das escolas 

públicas, elementos que contribuíram para a construção de um cenário de apatia, desconfiança 

e desencanto”. 

O enfrentamento dessa situação demandava atuação em muitas frentes e demandava, 

antes de tudo, a crença no dever do Estado de fornecer uma educação de melhor qualidade. A 

esse dever, por sua vez, corresponderia o direito da população de cobrar e se beneficiar dessa 

nova escola. A conscientização desse direito e à convocação de todos a participarem da 

construção dessa escola seriam o marco inicial não apenas de uma administração popular na 
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Prefeitura de São Paulo, mas de uma nova perspectiva de construção e implementação de 

políticas educacionais. Com maior ou menor vigor, essa ideia de participação cidadã na política 

pública se estabeleceria na legislação brasileira e nas grandes reformas educacionais que foram 

implementadas a partir de então.  

A participação popular, a atuação de diferentes setores da sociedade, a multiplicidade 

de órgãos de representação públicos e privados e a diversidade de ferramentas de 

acompanhamento e intervenção nas políticas são marcas que se consolidaram no fazer da gestão 

educacional no Brasil, em todas as instâncias federativas, e com destaque no MEC52. O início 

desse processo, ainda e em constante aperfeiçoamento, pode ser identificado no movimento da 

escola pública popular e na concepção de gestão democrática, naquele momento inovadora, 

defendida e implementada por Paulo Freire53.  

Conselhos participativos, grêmios ou associações familiares já estavam presentes em 

políticas e gestões anteriores, mas a concepção de educação democrática em Freire vai muito 

além da existência desses colegiados. A concepção radical de educação democrática, ancorada 

em suas concepções de educação (a educação crítico-libertadora) e de democracia (a 

democracia radical), propunha uma nova função aos colegiados da administração pública e da 

escola, inseparável da autonomia pedagógica, e, portanto, da participação e autoria de currículo.  

Na sua concepção crítico-libertadora de educação, em que “Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1987, p. 39), a autonomia pedagógica torna-se ponto de partida. É esperado que a 

escola possa ir além do conteúdo decretado, sendo capaz de dialogar e transmitir a cultura 

daquele território, sem se limitar ao universo cultural local, mas, tampouco, sem ignorá-lo 

(VILELLA, 2017). 

No exercício da autonomia também se constrói uma pedagogia compromissada com a 

educação para a democracia, que traga a experiência de tomada de decisões para dentro da 

escola. Freire identifica a importância dessa escola autônoma como parte de um processo de 

revitalização da esfera pública brasileira, na “democratização da democracia” (LIMA, 2013, p. 

36). 

 
52 O Ministério da Educação foi responsável pelas consultas públicas com maior número de participantes já 

realizadas, como a consulta sobre a BNCC. Além disso, a forma de organização de representações e colegiados 

para elaboração dos Planos Nacionais de Educação também revelam que a participação é levada a sério nas 

políticas educacionais. Ou era. Tais características foram desconstituídas pelo Ministério da Educação do governo 

Jair Bolsonaro, que desfez conselhos, rompeu parcerias, interrompeu canais de participação e troca com a 

sociedade civil, estados e municípios.  
53 Ainda sobre o governo federal de Jair Bolsonaro, Freire desde a campanha eleitoral foi trazido como inimigo da 

educação brasileira e seu legado, ainda presente por exemplo no âmbito dessas instâncias participativas, foi 

apresentado como algo a ser combatido, extirpado da política nacional.  
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A sua pedagogia democrática tem por horizonte uma democracia radical, da escola à 

empresa, das associações à comunidade local, rejeitando perspectivas sectárias que assumam 

qualquer forma de tutela ao invés de emancipação dos educandos pelo exercício da própria 

autonomia (LIMA, 2013).  

São essas concepções de educação e de democracia que estavam contidas nas propostas 

de Freire para a SME/SP. Sua atuação como secretário de educação foi marcada pela busca da 

democratização das escolas e da própria Secretaria, com mudanças que estimulavam a 

participação das educadoras e educadores da rede pública — assumidos como todos aqueles 

que constituíam o espaço escolar: professora(e)s, merendeira(o)s, funcionária(o)s —, e das 

famílias e comunidade. 

A gestão promoveu um Movimento de Reorientação Curricular a partir da escola e 

promovendo sua autonomia. Saul (2012, p. 400), que atuou ao lado de Paulo Freire nesse 

projeto, detalha os princípios do movimento:  

O Movimento de Reorientação Curricular caracterizou-se por um amplo processo de 

construção coletiva da qual participaram diferentes grupos em constante diálogo: a 

escola, a comunidade e especialistas em diferentes áreas do conhecimento. Esse 

movimento buscou garantir a autonomia da escola, permitindo o resgate de 

práticas valiosas e, ao mesmo tempo, estimulando a criação e recriação de 

experiências curriculares que favorecessem a diversidade na unidade. A 

valorização da unidade teoria-prática, refletida no movimento de ação-reflexão-ação 

sobre as experiências curriculares, permitiu que pudessem ser criadas novas práticas 

(grifos nossos). 

Uma das mudanças mais importantes nesse sentido foi a proposição de uma 

administração colegiada, com destaque para a implementação dos Conselhos de Escola, que se 

tornaram instâncias paritárias com poderes deliberativos em todas as instituições escolares. Os 

conselhos passaram a dividir poder com os diretores e diretoras, sendo concebidos como 

verdadeiras instâncias decisórias, inclusive para questões curriculares.  

Formalmente, o que possibilitou a implementação imediata dos Conselhos foi a 

aplicação do Regimento Comum das Escolas, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação 

em 1985. Posteriormente, a gestão de Paulo Freire proporia a criação de um novo Conselho 

Municipal de Educação, com formação paritária, que aprovaria um Regimento municipal, mas 

desde logo, no município, passou a valer a determinação normativa do CEE para que fossem 

implantados os Conselhos Escolares54. Também se buscou o fortalecimento dos Grêmios 

Estudantis e revisão do papel das Associações de Pais e Mestres (APMs). 

 
54 Os conselhos de escola no Município de São Paulo foram formalmente criados na administração da educadora 

Guiomar Namo de Mello, no tempo da administração de Mário Covas (1983-1985). Mas naquele momento não 

foram implementados, medida que só veio a ocorrer na gestão de Freire (GADOTTI, JACOBI, 2016).  
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Para que a autonomia pudesse ser exercida pelas escolas, Freire buscou promover 

mudanças na estrutura administrativa da Secretaria de Educação. Por exemplo, propôs uma 

substituição gradual das Delegacias Regionais de Ensino – criadas na ditadura militar – por 

Núcleos de Ação Educativa (Naes), procurando inverter a lógica de fiscalização, pela de apoio: 

“rompendo com uma estrutura hierárquica de tomada de decisões sustentada de cima para 

baixo, e substituindo por instâncias de assistência, acompanhamento e planejamento 

participativo da atividade pedagógica” (FREIRE, 2019, p. 61). 

A população organizada fiscalizaria as escolas e políticas, no lugar das Delegacias 

Regionais de Ensino. Em documento oficial elaborado quando de sua chegada na Secretaria, 

Freire afirma que não apenas as Delegacias Regionais, mas todas instâncias e aparato 

burocrático da Secretaria deveriam ser revistos, para que fossem compreendidos a partir de sua 

função pedagógica, e não como fim em si mesmo. A intenção seria a de redução da burocracia, 

principalmente a que se acumulava no dia a dia das escolas.  

Nós sabemos que o papel burocrático é absolutamente indispensável, nós precisamos 

da burocracia exatamente para viabilizar a reflexão. Mas o que nós precisamos é que 

essa burocracia jamais se alongue em burocratismo [...] Eu quero ver se a gente 

diminui essa quantidade de gente a ser ouvida, se a gente dinamiza, se a gente diminui 

o tempo dos espaços dos papéis... Esse sonho tem necessariamente que ver com uma 

compreensão da escola, da Rede, com a descentralização de uma série de coisas 

(FREIRE, 2019, p. 50). 

Segundo Freire, a escola pública brasileira havia crescido muito em seus aparatos de 

controle e fiscalização e pouco em participação e democracia: “cresceu no alto, mas não tem 

pés sólidos” (FREIRE, 2019, p. 63). A proposta seria inverter essa política, favorecendo as 

bases.  

A radicalidade da autonomia na proposta freireana se manifesta desde seus primeiros 

discursos na secretaria municipal de educação em São Paulo. A proposta era “mudar a cara da 

escola” (ARAÚJO FREIRE, 2019) e fazê-lo por meio da promoção de autonomia, com amplo 

poder de decisão a cada comunidade escolar.  

Nem todas as propostas de autonomia e gestão democrática foram implementadas. Em 

obra que reúne acervo sobre a experiência de Freire na Secretaria Municipal (FREIRE, 2019). 

Araújo Freire (2019, p. 20-21) conta, por exemplo, do tema da eleição de diretores:  

A crença de Paulo no outro e na outra, como venho chamando atenção há anos em 

meus escritos, se evidencia pelo princípio do respeito, de sua generosidade e de seu 

espírito altamente democrático. Por exemplo, Paulo entendia que fazer eleições para 

diretor ou diretora da escola seria um ato fundamental para a construção da 

democrática brasileira - dentro das escolas e extramuros [...], mas os professores e 

professoras da Rede entenderam que a escolha de seus dirigentes não deveria ser 
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através de eleições. A proposta de Paulo Freire foi derrubada. Ele democraticamente 

acatou o não! 

Do ponto de vista da autonomia pedagógica, também chama atenção na gestão da 

SME/SP o incentivo para construção de projetos pedagógicos locais.  A convicção de que a 

escola pública popular deve não apenas permitir o acesso, mas propiciar que todos participem 

da construção e da execução de seu currículo foi uma das marcas da gestão (MENDONÇA, 

2019).   

Em seu discurso de posse como Secretário Municipal de Educação de São Paulo, em 

01/01/1989 (FREIRE, 2019). Freire abordou dois aspectos da autonomia escolar, apresentando 

as escolas como espaços de reflexão e proposição pedagógica e destacando o aspecto material 

dessa tarefa, ou seja, a importância de dar condições para que ela fosse exercida. Nessa 

concepção, já apresentava as três dimensões da autonomia da escola – administrativa, financeira 

e pedagógica –, que a LDBEN viria a positivar alguns anos depois, e definia a autonomia 

pedagógica como autoria e construção coletiva de currículo: “As escolas têm que ter autonomia, 

não apenas no nível da materialidade, mas as escolas precisam ser centros também, como o 

secretário desta casa, centros de reflexão” (FREIRE, 2019, p. 50). 

A administração de Paulo Freire na SME/SP apoiou a elaboração e execução direta de 

diferentes tipos de projetos pedagógicos pelas escolas municipais, com temas ligados a ensino 

noturno, esporte, cultura. Também promoveu a autonomia, senão pela autoria, pela adesão 

voluntária das escolas a programas e projetos elaborados pela Secretaria. Nesse formato, que 

permitia a experimentação de novos projetos numa parcela menor de escolas, foram 

implementadas, entre 1989 e 1991, ações de interdisciplinaridade, introdução à informática e 

orientação sexual (FREIRE, 2019). 

A escola passou a ser reconhecida por sua “centralidade político-administrativa-

pedagógica” (LIMA, 2013, p. 57) e pela sua capacidade de inovar. Cada escola seria tomada 

como um centro de pesquisa, reflexão e experimentação de novas alternativas de um ponto de 

vista popular (FREIRE, 2019). 

Se aproximando da concepção de autonomia para a educação integral, perspectiva que 

ganhou força mais recentemente, Freire concebia a escola como um centro comunitário, 

irradiador de cultura, espaço organização política, articulação de grupos, núcleos, associações, 

festas, esporte, projetos de educação formal e não formal.  

Para possibilitar essa centralidade, além da autonomia, também seria fundamental a 

formação continuada dos docentes e gestores escolares, para que o voto de confiança na escola 
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não viesse desvinculado do apoio material e pedagógico necessário para que a escola mudasse 

de cara (SAUL, 2019).  

O investimento na formação de professores e gestores, que mobilizou da comunidade 

escolar às universidades paulistas, buscava garantir um aspecto fundamental da ideia de 

autonomia em Freire, que é rigorosidade e autoridade pedagógica:  

É interessante observar como, de modo geral, os autoritários consideram, amiúde, o 

respeito indispensável à liberdade como expressão de incorrigível espontaneísmo e os 

licenciosos descobrem autoritarismo em toda manifestação legítima de autoridade. A 

posição mais difícil, indiscutivelmente correta, é a do democrata, coerente com seu 

sonho solidário e igualitário, para quem não é possível autoridade sem liberdade e esta 

sem aquela (FREIRE, 1996, p. 108).  

Por fim, as propostas de autonomia, ao mesmo tempo em que favoreciam cada escola 

como um centro de decisão pedagógica, não perdiam de vista a necessidade de construir um 

sistema único descentralizado na educação pública. 

Casali (2021) destaca que em Paulo Freire se faz presente a tensão universalidade e 

culturalidade, e que o desafio de como criar unidade na diversidade marcou sua gestão na 

Secretaria e, mais ainda, toda sua reflexão sobre a educação pública e popular. Para Casali 

(2021), o que a obra de Freire nos traz é que, quando se trata da gestão da educação pública, os 

princípios pedagógicos devem ser universais, sendo eles: (i) dialogicidade (o diálogo é uma 

premissa metodológica e a educação crítica se opera pelo diálogo); (ii) o ponto de partida é a 

palavra do oprimido (é preciso dar validade cultural aos saberes não escolarizados) e (iii) o 

método conduz à autonomia (o que se almeja em qualquer processo educativo é a autonomia 

do educando). Compreendidos esses princípios, o como fazer é contextual, depende de onde o 

ato pedagógico se passa. A construção de uma aprendizagem significativa é diversa e única em 

cada escola, mas obedece a princípios universais (CASALI, 2021).  

Dentre esses princípios, também se destaca a busca de uma gestão pública mais 

transparente, inovadora e sólida em suas propostas. A necessidade de continuidade nas políticas 

públicas educacionais pediria por medidas mais sistemáticas, graduais e permanentes (FREIRE, 

2019), revelando a consciência de que a implementação da democracia radical na educação, por 

meio da autonomia escolar, não é um processo imediato ou automático, mas requer um trabalho 

sério e contínuo da administração pública. 

Ao final de seu período na SME/SP, Freire retornou ao trabalho acadêmico e o tema da 

governança da escola pública ganhou ainda mais importância em sua obra. Aos primeiros temas 

— voltados à educação popular e alfabetização de adultos no seio de movimentos sociais e 

experiências locais — acrescentam-se novas preocupações, mais ligadas a uma visão global do 
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sistema educacional, sem nunca perder a dimensão concreta da historicidade, marca de toda sua 

obra. Dentro desses temas, está a administração da escola pública, a rede pública de ensino e 

sua burocracia, as condições de trabalho do magistério, a formação dos gestores, a participação 

das famílias nas escolas, o currículo oficial e a avaliação, temas diretamente ligados à 

construção da escola pública democrática e autônoma.  

Mendonça (2019) destaca que a importância histórica da experiência da gestão de Freire 

na SME/SP demarcou balizadores para a redemocratização do ensino brasileiro, em âmbito 

local e nacional. Junto a outras experiências locais ocorridas nos anos 1990, a concepção de 

gestão educacional defendida e implementada por Paulo Freire colocou a autonomia da escola 

como um imperativo da nova Constituição brasileira, a partir de seus princípios do pluralismo 

pedagógico e da gestão democrática.  

Paulo Freire promoveu ampla participação, reconhecendo a autoridade de professores 

e gestores na mesma dimensão em que reconheceu a liberdade dos educandos, sem 

transigir com a licenciosidade desses ou o autoritarismo daqueles. Assim, acreditava 

estar participando da construção da escola pública séria, competente, aberta e 

democrática (MENDONÇA, 2019, p. 30).  

Em contraposição aos mecanismos de censura e burocratização do trabalho escolar 

vigentes na ditadura militar, a autonomia e a educação como prática da liberdade: “Não vamos 

impor ideia, teorias, ou métodos, mas vamos lutar, pacientemente impacientes, por uma 

educação como prática da liberdade. Nós acreditamos na liberdade” (FREIRE, 2019, p. 60). 

O legado de Freire para a história das ideias pedagógicas brasileiras é o de colocar a 

autonomia no centro de sua concepção de educação e de sua ação pedagógica. O inédito viável 

de uma escola autônoma permanece como utopia a ser construída pela educação brasileira, e, 

para tanto, Freire permanece inovador e atual.  

 

4.6.4 José Mario Pires Azanha: autonomia virou palavra de ordem? 

 

A autonomia pedagógica, propagada pelos movimentos educacionais dos anos 1980, 

abrigada na Constituição Federal de 1988 e praticada em experiências locais, como a de Freire 

no município de São Paulo, foi objeto de estudos e críticas relevantes sobre como se daria sua 

concretização. Um dos educadores que se debruçou sobre o tema, como um defensor crítico da 

autonomia foi José Mario Pires Azanha (1931-2004). 

Azanha foi pesquisador, intelectual, gestor, político e professor. Por mais de 50 anos se 

dedicou à educação pública e à defesa da democratização do ensino e do acesso universal à 

escola. Sua atuação mais proeminente foi na educação paulista.  
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Destaca-se na sua biografia (CARVALHO, 2010) a atuação como docente (do ensino 

primário à universidade) e a experiência em cargos de direção e administração da escola. Como 

pesquisador, teve participação importante na consolidação da pesquisa educacional e em 

programas de formação docente. Recebeu da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo o título de professor emérito. 

Na política, assumiu cargos e projetos relevantes no governo do Estado de São Paulo. 

A primeira fase de sua atuação diretamente na política educacional do estado foi no final dos 

anos 1960 e início dos aos 1970, quando esteve à frente da coordenação de Ensino Básico e 

Normal da Secretaria Estadual de Educação. Nesse momento, atuou em prol da universalização 

do acesso ao ensino no estado. Em medida ousada naquele momento, Azanha propôs a 

unificação do exame de admissão ao ginásio, então sob responsabilidade das escolas. A 

proposta de que a própria Secretaria de educação cuidasse da admissão foi uma estratégia para 

facilitar o ingresso dos estudantes no ensino ginasial, até então restrito a poucos alunos que 

eram capazes de passar pelas provas. O resultado foi uma aprovação massiva de novos alunos, 

e consequente resistência, não só de setores conservadores da política, mas também de 

professores, que se viram obrigados a receber um novo público, com demandas educacionais 

muito distintas (CARVALHO, 2010). 

A resistência das escolas veio por meio da reprovação, que ultrapassou os 80% naquele 

momento. A Secretaria, por sua vez, reagiu estipulando um índice máximo de reprovação de 

alunos, ao que foi acusada de promover a restrição da autonomia docente. O embate político 

sobre a inclusão das classes populares na escola levou não só à exoneração de Azanha da 

Secretaria, mas também à instalação de um Inquérito Policial Militar por supostas “intenções 

subversivas” (CARVALHO, 2010).  

Mesmo inocentado, o educador só voltou a atuar politicamente na década de 1980, 

novamente no governo do Estado de São Paulo, quando participou da elaboração das propostas 

educacionais para a candidatura de Franco Montoro (PMDB), dentre elas a de maior autonomia 

pedagógica e administrativa para as escolas e de descentralização das decisões pedagógicas e 

de gestão (CARVALHO, 2010). Chegou a assumir o cargo de chefe de gabinete na secretaria 

de educação (gestão Paulo de Tarso), mas não ficou muito tempo, pela dificuldade de 

implementar suas propostas. 

Por fim, voltou à cena política nos anos 1990, dessa vez no Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo, onde permanece até sua morte, em 2004, sendo lembrado como um 

conselheiro de postura independente e combativa nos temas ligados à gratuidade do ensino, 

autonomia da escola e formação do professorado estadual (CARVALHO, 2010).  
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Os textos que levantei para estudar a concepção de autonomia da escola em Azanha 

foram produzidos originalmente nos anos de 1991, 1992 e 1998. Neles, o autor trata diretamente 

do tema da autonomia pedagógica das escolas no contexto das reformas no ensino paulista e na 

avaliação de políticas municipais. As obras explicitam uma visão de democratização do ensino 

e de autonomia escolar importantes na construção das ideias pedagógicas brasileiras.  

A relação de José Mario Pires Azanha com o tema da autonomia pedagógica da escola 

vem de suas primeiras experiências como administrador escolar. Na década de 1960, quando 

aprovado em concurso público para diretor do ensino secundário em São Paulo, assumiu a 

direção de um colégio estadual, numa experiência que constituiu marcas importantes da sua 

formação: 

muitas de suas observações sobre a necessidade de conferir às escolas a possibilidade 

de identificar seus problemas concretos, gerir seus recursos e propor soluções locais 

– notadamente presentes na série de artigos sobre autonomia das escolas –parecem 

resultar de suas reflexões acerca dessa experiência de gestão (CARVALHO, 2010, p. 

13).  

Mas foi principalmente na sua segunda passagem pela gestão pública, na década de 

1980, que o tema ganhou centralidade na sua agenda como pensador da educação pública 

brasileira, seja nos textos e discursos, seja nas propostas concretas de reforma do ensino.  

Azanha considerava que, após o acesso universal ao ensino público e gratuito, a 

autonomia das escolas era o segundo passo para uma educação verdadeiramente democrática. 

Segundo o educador, o Art. 206 da Constituição Federal de 1988, que institui o princípio da 

pluralidade de concepções pedagógicas no ensino público, foi “a tradução no nível escolar do 

próprio fundamento da convivência democrática que é a aceitação das diferenças” (AZANHA, 

1998, p. 35). 

Embora defensor desse princípio, foi crítico quanto à imprecisão do conceito nas 

políticas públicas. O autor chama atenção para o perigo de que a conquista legal da autonomia 

da escola se convertesse em slogan com pouca efetividade prática, agregando concepções de 

educação muitas vezes incompatíveis e tornando o conceito inoperante ou vazio de significado. 

Nesse mesmo sentido, temia que os instrumentos de autonomia local, como o regimento 

interno e PPP, fossem reduzidos a exigências burocráticas, formalidades a serem cumpridas 

automaticamente, enquanto as decisões pedagógicas seriam tomadas apenas fora da escola.  

O educador critica o excesso de poder em órgãos centrais, característica que 

independeria da centralização ou descentralização federativa, decorrendo de uma visão político-

administrativa de super-regulamentação das escolas: 
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É claro que a autonomia de cada escola de uma rede não exime a administração do 

sistema de ensino da responsabilidade de fixar as diretrizes e as metas de uma política 

educacional. Mas, quando as escolas não tem a sua autonomia e responsabilidade 

claramente defendidas, a tendência da administração é a de regulamentar em excesso, 

e das escolas a de ficarem imobilizadas aguardando as ordens (AZANHA, 1999, p. 

120). 

A crítica ao excesso de burocracia e à falta de delegação de poderes mais amplos à 

escola vai ao encontro dessa mesma reflexão trazida por Paulo Freire, como discutido em tópico 

anterior. Contudo, no caso de Azanha (1991), ela se direciona a uma das medidas de gestão 

implementadas por Freire quando secretário Municipal de São Paulo, que foi a adoção de um 

Regimento escolar único à rede.  

O tema do regimento escolar único foi objeto de parecer do então conselheiro estadual 

de educação, em 1991. Consultado sobre a possibilidade de um modelo de regimento único a 

ser adotado pelas escolas, Azanha reconhece o esforço da gestão municipal de Freire em 

promover a autonomia e gestão democrática das escolas, mas pondera sobre como, 

independente da legalidade ou ilegalidade da medida, isso revelaria a dificuldade de os órgãos 

centrais, como as secretarias, delegarem de fato às escolas a possibilidade de autodireção 

pedagógica e de gestão: 

No caso do projeto de regimento em exame, esse excesso [de regulamentação central] 

fica ilustrado pelo fato de que em mais de uma dezena de pontos a ação dos órgãos ou 

agentes escolares fica na dependência de diretrizes normas ou critérios da Secretaria 

Municipal de Educação (AZANHA, 1991, p. 120). 

Para o autor, “o discurso da autonomia da escola colide frontalmente com a instituição 

do regimento comum” (AZANHA, 1991, p. 119). Na escola, transcorre uma vida social própria 

e o conjunto de rotinas de uma instituição escolar é altamente complexo e difícil de se 

normatizar, se não for levado em conta um espaço importante de autoria dessas rotinas pela 

própria instituição. No caso da escola, isso se dá por meio de seu regimento interno, daí sua 

defesa de que cada escola pudesse ter seu próprio regimento, conforme dispunha a LDBEN 

então vigente (Lei n.º 5.692/1971). Ainda que no caso do município de São Paulo o modelo 

figurasse como sugestão, e não obrigação, a consequência, na visão de Azanha (1991), é que a 

maior parte das escolas acabaria adotando o modelo sem, de fato, se debruçar sobre as práticas 

e valores que lhe são próprios. Permaneceria, assim, mantida a ideia de uma escola regrada por 

um modelo oficial, mas cujas práticas, que normalmente se operam de outra forma, não 

encontram previsão ou estabilidade, passando a depender demasiadamente das pessoas que 

estão na escola num dado momento. Isso tornaria muito difícil o estabelecimento de um projeto 
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de longo prazo, que desse estabilidade à autonomia escolar, já que as regras vigentes não 

estariam escritas ou reconhecidas, nem pelo Estado, nem pelos próprios sujeitos da escola55. 

Na concepção de autonomia pedagógica da escola de Azanha, a direção vinda dos 

órgãos centrais deveria ser mínima, tanto no que se refere às orientações pedagógicas, quanto 

às normas rotineiras de funcionamento escolar. No seu quadro ideal para um sistema de 

educação pública, haveria a “unidade de princípios políticos de defesa da escola pública e a 

pluralidade das opções pedagógicas compatíveis com esses princípios” (AZANHA, 1991, p 

121), pluralidade essa refletida tanto no PPP quanto no Regimento Escolar. 

Também por isso o autor se mostrava contrário à existência de uma pedagogia oficial 

ou de uma única diretriz pedagógica sugerida às escolas. Ainda com relação ao município de 

São Paulo, criticou a menção feita pela secretaria municipal de educação à adoção de uma 

concepção construtivista, determinação, segundo ele, incompatível com o Art. 206 da 

Constituição de 1988, que preconiza a pluralidade de concepções pedagógicas, defendendo que 

essa escolha partisse de cada escola, numa visão bastante ampla de autonomia escolar 

(CARVALHO, 2010).  

Importante destacar que, em Azanha, essa defesa não se restringiria a escolas ou projetos 

experimentais, iniciativas, na sua opinião, pouco replicáveis ao conjunto de escolas. A 

autonomia deveria ser pautada para toda e qualquer escola, dentro de suas possiblidades, 

construídas progressivamente, através do próprio exercício da autonomia, como uma prática 

formativa em constante aprimoramento. Acreditava que ainda prevalecia na administração 

pública uma defesa da autonomia pedagógica apenas para projetos pontuais, destinando às 

demais escolas uma visão tecnocrática de meras executoras de políticas definidas em âmbito 

central. A defesa radical da autonomia de toda escola pública por Azanha era também um 

 
55 Sobre esse aspecto, na minha dissertação de mestrado, na qual estudei o projeto político-pedagógico e os desafios 

para autonomia em uma escola municipal de São Paulo, essa questão foi bastante destacada na pesquisa. A escola 

que há muitos anos já implementava um projeto pedagógico de autoria própria e que mantinha instâncias 

participativas efetivas na condução desse projeto, passava por uma busca histórica pelo reconhecimento formal do 

projeto no Conselho Municipal de Educação, com o desejo de garantir maior estabilidade aos princípios 

pedagógicos que orientavam o PPP. Um dos passos que compôs essa busca foi a redação de um novo regimento, 

já que escola, mesmo funcionando em bases muito distintas, adotava, em grande parte, o modelo de regimento 

municipal único. A constatação, que veio da própria direção da escola, em diálogo com os conselhos, era de que a 

ausência de normas regimentais mais claras e alinhadas com o PPP fragilizava o projeto diante dos dissensos do 

dia a dia e até da contrariedade ao projeto vinda de parte dos professores ou outros sujeitos escolares. Não se 

buscava cristalizar as dinâmicas da escola em um documento para que elas não pudessem ser mais discutidas, mas 

facilitar, para todos, a compreensão do que era ou não fundamental para que aquele projeto fosse executável e, em 

especial, para que essa negociação não tivesse que ser refeita do zero a cada novo grupo de sujeitos que passasse 

pela escola. Assim, mesmo com um PPP autoral, o regimento se mostrou uma importante ferramenta de autonomia 

escolar e de viabilização do projeto pedagógico autoral (VILELLA, 2017).  
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posicionamento do autor contrário a essa tendência tecnocrática, que se estendeu desde a 

ditatura-militar e, mesmo com a redemocratização, não foi dissolvida.  

A tese de doutoramento de Azanha na USP apresentava uma crítica às chamadas escolas 

experimentais, especificamente no contexto de experiências no ensino público do estado de São 

Paulo. A crítica sustentava a ideia de que essas escolas não estariam pondo a prova um projeto 

pedagógico, mas encontrando condições favoráveis para sua realização prática (SAVIANI, 

2013). Nesse sentido, as escolas experimentais, embora dotadas de um projeto pedagógico 

autoral, seriam uma tentativa de comprovar uma determinada concepção de educação a partir 

de condições práticas ideais, as quais não poderiam ser encontradas ou reproduzidas no 

conjunto das escolas públicas. Por se tratar de modelos de exceção, não contribuiriam para a 

avaliação da autonomia pedagógica como regra.   

As propostas do educador tinham em mente a instituição escola pública como uma 

diversidade e não como unidade (AZANHA, 1998). E por se dirigir à realidade concreta das 

escolas, fez ponderações, por exemplo, quanto à necessidade de concomitante formação dos 

professores e gestores para exercício da autonomia, evitando-se dar responsabilidades demais 

para conselhos escolares sem preparação para decisões pedagógicas estruturantes (AZANHA, 

1991). 

Ampliar a qualidade institucional de uma escola dependeria de uma formação de seu 

corpo docente para além da relação individual de ensino-aprendizagem. Seria preciso pensar 

uma formação que levasse em conta as questões coletivas, sociais, que compõem o grupo 

pertencente a uma escola, enquanto entidade coletiva situada em um determinado contexto, com 

história e identidades próprias, ainda que em permanente mudança. A melhoria do ensino seria, 

assim, uma questão institucional, mais do que de cada professor e aluno, daí sua crítica, por 

exemplo, à formação continuada de professores ser realizada fora do contexto da escola em que 

eles trabalham, desvinculada dos desafios que lhe são próprios “É ela, a escola, que precisa ser 

assistida e orientada sistematicamente e seus membros temporários, os professores, não devem 

ser aperfeiçoados abstratamente para o ensino de sua disciplina, mas para a tarefa coletiva do 

projeto escolar” (AZANHA, 1998, p. 41). 

Por fim, há em Azanha um claro fundamento ético na autonomia da escola. Mais do que 

uma opção político-administrativa, trata-se de um modo de fazer educação, um princípio 

pedagógico que preceitua a dimensão formativa do exercício da autonomia institucional em 

uma democracia. Suas críticas, especialmente quanto à operacionalização da autonomia na 

realidade das escolas, ainda são atuais e revelam a complexidade do tema. O próximo capítulo 
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aborda essa complexidade e as nuances das concepções de autonomia da escola no contexto 

dos anos 1990.  

 

4.7 Políticas educacionais na pós-redemocratização: desafios da equidade e mudanças na 

concepção de autonomia escolar 

 

O otimismo que marcou os movimentos políticos e sociais engajados na 

redemocratização contrastou com a permanência da instabilidade política e da crise econômica 

na virada da década de 1980 para os anos 1990. A nova Constituição, que consagrava muitos e 

novos direitos, nasceu em tempos difíceis, e a frustração dos brasileiros teve impacto nas 

eleições presidenciais de 1989, que elegeu um Congresso Nacional mais conservador que o 

responsável pela Constituinte e um presidente da República cujo discurso de campanha era o 

moralismo político e a descrença no estado e seus representantes (manifestado em slogans como 

o da “caça aos marajás”).  

Collor assumiu a Presidência da República em março de 1990, com o país imerso em 

crise econômica. A inflação, que se situava acima de 80% ao mês, castigava principalmente os 

mais pobres. O país caminhava para severa recessão, com PIB em queda e alto índice de 

desemprego.  

Com o discurso de modernizar o país e buscar a estabilização econômica, o novo 

presidente lançou um pacote de medidas que, alinhadas ao ideário de drástica diminuição do 

Estado, propôs abertura de mercados, privatizações, congelamento de preços e salários, 

liberação de câmbio e o polêmico bloqueio das poupanças. 

O programa presidencial não resultou na modernidade administrativa pretendida, mas 

em elevados custos sociais e no desgaste do Poder Executivo com o Congresso Nacional. 

Rapidamente a inflação retornou, somada à recessão e a denúncias de corrupção. Ao longo de 

1992, Collor sofreu um processo de impeachment, renunciou às vésperas do resultado, e o 

Brasil viu frustrada sua primeira escolha presidencial por voto popular pós-redemocratização. 

Os efeitos da recessão econômica foram escassez, desemprego e violência. Os anos 

1990 foram um período de crescimento da violência, no campo e na cidade, efeito mais visível 

do paradoxo de um país que havia conquistado a democracia, mas não a justiça social 

(SCHWARCZ; STARLING, 2018)56. 

 
56 As autoras lembram que a injustiça social tinha na inflação uma aliada poderosa: “entre 1980 e 1993, o Brasil 

teve quatro tipos de moeda, cinco congelamentos de preços, nove planos de estabilização econômica e onze índices 

diferentes para medir a inflação” (SCHWARCZ, STARLING, 2018, p. 496). 
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Na educação, o resultado da primavera de iniciativas locais dos anos 1980, de exercício 

da autonomia pedagógica a partir de concepções da educação popular, não foi a expansão e 

consolidação dessas políticas: “As tentativas de implantar políticas educativas ‘de esquerda’ 

por parte de governos estaduais e municipais assumidos por partidos que faziam oposição ao 

regime militar foram, de modo geral, frustrantes” (SAVIANI, 2013, p. 423). Para o autor, as 

pedagogias da educação popular perderam boa parte do vigor e entusiasmo que demonstravam 

na década de 1980. 

O final da década de 1980 já indicava dificuldades crescentes enfrentadas pelas 

correntes pedagógicas contra hegemônicas. As crises econômico-monetárias ameaçavam o 

estado de bem-estar social e diretrizes das agências internacionais indicavam para reformas do 

Estado e ajuste fiscal. Os movimentos sociais se desmobilizaram quanto à capacidade de 

intervir na formulação de políticas públicas.  Mudanças importantes quanto às funções e 

objetivos da escola chegavam com a globalização, realçando aspectos ligados às novas teorias 

do capital humano, às mudanças tecnológicas e à emergência da pedagogia das competências.  

No que se refere à afirmação da autonomia da escola, no entanto, houve uma 

continuidade, ao menos no sentido discursivo, ou seja, de afirmação da importância do princípio 

nas políticas públicas e até de positivação da autonomia pedagógica na legislação, como se deu 

expressamente na LDBEN de 1996 e no PNE de 2001. Por outro lado, se a afirmação da 

autonomia escolar ganhou espaço na legislação, e foi, inclusive, fomentada pelas diretrizes das 

agências internacionais, as ideias pedagógicas e políticas públicas que a sustentaram eram 

sensivelmente diferentes dos princípios que engajaram os movimentos educacionais dos anos 

1980 em torno da pauta da autonomia. É sobre a complexidade desse cenário que falarei nas 

próximas páginas e tópicos. Primeiro, abordando as ideias pedagógicas que emergiram e 

ganharam hegemonia nos anos 1990 e, em seguida, analisando os marcos jurídicos nacionais 

que, naquele contexto, afirmaram a autonomia pedagógica das escolas públicas. 

 

4.7.1 Globalização, reforma do Estado e currículo 

 

As ideias pedagógicas que passaram a circular nos anos 1980 e ganharam força nos anos 

1990 podem ser explicadas a partir de três bases: a econômica, a propriamente didático-

pedagógica e a jurídico-política. 

Ao nomear essas três fontes de análise, Saviani (2013) recorre a movimentos 

educacionais anteriores, por considerar que as principais referências para essas novas 

tendências da educação estariam em movimentos que a precederam: “daí que sua denominação 
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tenda a se fazer lançando mão das categorias precedentes às quais se antepõem prefixos do tipo 

‘pós’ ou ‘neo’” (SAVIANI, 2013, p. 428). 

Quanto às bases econômicas, o autor utiliza o termo “neoprodutivismo” (SAVIANI, 

2013, p. 429) para explicar a nova organização da economia mundial e como ela teria impactado 

nos objetivos e planos nacionais para a escola pública. 

Se nos anos 1960 e 1970 as ideias pedagógicas sofreram influência do chamado 

“produtivismo” ou “tecnicismo’, com orientações curriculares mais voltadas à formação para o 

emprego, aquela tendência se justificava pelo cenário de expansão do mercado de trabalho, 

sobretudo do trabalho formal. Esperava-se da escola a formação de mão de obra para trabalhar 

em diferentes setores de uma economia em expansão. 

Já nos anos 1990, houve uma ressignificação da ideia de formação para o trabalho 

porque a tônica se tornou o trabalho flexível, o trabalhador polivalente. Num cenário de alta 

competitividade, em que não há mais empregos em expansão, e sim escassez, as novas ideias 

pedagógicas passavam a afirmar a necessidade de formar o trabalhador empreendedor. 

Uma nova teoria do capital humano entrou em cena. Na sua versão originária, a teoria 

do capital humano entendia por função da educação a formação de força de trabalho educada, 

como exigência de mercados em crescimento. Já no novo contexto:  

[...] não se trata mais da iniciativa do Estado e das instâncias de planejamento visando 

assegurar, nas escolas, a preparação da mão de obra para ocupar postos de trabalho 

definidos num mercado que se expandia em direção ao pleno emprego. Agora é o 

indivíduo que terá de exercer sua capacidade de escolha visando a adquirir os meios 

que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. E o que ele pode esperar 

das oportunidades escolares já não é o acesso ao emprego, mas apenas a conquista do 

status de empregabilidade. A educação passa a ser entendida como um investimento 

em capital humano individual que habilita as pessoas para a competição pelos 

empregos disponíveis (SAVIANI, 2013, p. 430).  

Saviani (2013, p. 430) fala na prevalência de um “crescimento excludente” que ocupa a 

ideia do “desenvolvimento inclusivo” das décadas anteriores. A importância da escola, nesse 

contexto foi mantida, mas ela passou a atender mais a objetivos individuais do que coletivos:  

O significado anterior estava pautado numa lógica econômica centrada em demandas 

coletivas, tais como o crescimento econômico do país, a riqueza social, a 

competitividade das empresas, o incremento dos rendimentos dos trabalhadores. 

O significado que veio a prevalecer na década de 1990 deriva de uma lógica voltada 

para a satisfação de interesses privados guiada pela ênfase nas competências 

individuais para se adaptar (SAVIANI, 2013, p. 429-430, grifos nossos).  

Assim, a concepção produtivista de educação, cujo predomínio nas ideias pedagógicas 

brasileiras se iniciou na década de 1960, manteve sua prevalência nos anos de 1990, mas 

assumindo a forma de um neoprodutivismo, para o qual a função da escola seria formar o 
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indivíduo capaz de escapar à condição de excluído e autorresponsável pelo fracasso ou sucesso 

dessa empreitada. Daí o afastamento de uma perspectiva de projeto coletivo de escola, 

prevalecendo a ideia de educação enquanto projeto individual. Nesse contexto, a noção de 

autonomia pedagógica, inicialmente ligada à autoria de um projeto escolar comunitário, ganha 

novas bases. 

A autonomia permanece como um valor importante no discurso educacional, seja 

autonomia do estudante, nesse aspecto de formação do “empreendedor de si mesmo”, seja a 

autonomia da escola, pela valorização da flexibilidade e adaptabilidade dos currículos, tal qual 

os princípios que organizavam o trabalho na nova economia.  

Se as pedagogias populares punham o foco na autonomia como afirmação de um projeto 

coletivo para uma determinada comunidade escolar, o foco agora está na autonomia como 

medida para maior eficiência da escola no atingimento do direito individual à educação.  

Importante considerar que, no novo contexto econômico-social, cada vez mais a 

escolarização foi vista como um pressuposto para competir num mundo em mudança constante, 

no qual a ideia de pertencimento a grupos (a empresa, a escola, o bairro...) perdia sua potência 

ou era redimensionada. O próprio termo “comunidade escolar”, muito utilizado nas pedagogias 

populares para defesa da autonomia da escola, tornou-se um termo anacrônico ou de difícil 

verificação na realidade social. 

Junto com a função da escola, o currículo foi profundamente impactado pelas ideias 

pedagógicas em ascensão nos anos 1990. Saviani (2013) fala de novas bases didático-

pedagógicas e de movimentos educacionais que seriam herdeiros do escolanovismo, mas sob 

outros fundamentos.  

A Escola Nova já havia destacado a importância do “aprender a aprender”, isto é, 

aprender a buscar conhecimentos para lidar com situações novas. Esse lema, que propunha a 

centralidade do processo pedagógico nas experiencias e interesses dos alunos, visava à 

modernização da escola e à inclusão de mais pessoas no desenvolvimento econômico, na 

democracia, num novo projeto de país, com o qual sonhavam os Pioneiros. Naquele projeto “o 

indivíduo tinha um lugar e cumpria um papel determinado em benefício de todo o corpo social” 

(SAVIANI, 2013, p. 432), numa visão otimista, própria de um momento de construção das 

instituições e da ideia de nacionalidade. A dimensão coletiva ainda era bastante presente, o que 

se nota pela leitura do Manifesto de 1932.  

Nos anos 1990, esse mesmo lema foi ressignificado. O aprender a aprender voltou a ser 

valorizado no sentido de superação de uma perspectiva tecnicista de educação, centrada na 

transmissão e apreensão de conteúdos mecânicos. Mas ganhou novos sentidos. Aprender a 
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aprender seria o melhor caminho para tornar o estudante apto a gerir o imprevisível, lidar com 

a escassez, adaptar-se à instabilidade. Se os projetos coletivos da modernidade (a família, a 

comunidade, a empresa) não trazem mais estabilidade e segurança, a escola ganha o enorme 

papel de possibilitar o projeto individual de sobrevivência, desenvolvendo competências para 

o mundo que chegava com o século XXI: 

[...] a pedagogia das competências apresenta-se como uma outra face da “pedagogia 

do aprender a aprender”, cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos 

flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de uma sociedade em que as 

próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas. Sua satisfação deixou de 

ser um compromisso coletivo ficando sob a responsabilidade dos próprios sujeitos 

(SAVIANI, 2013, p. 437).  

Chizzotti (2012) apresenta o progressivo ingresso do conceito de competências na 

formulação e gestão das políticas curriculares nacionais a partir dos anos 1990.  

Segundo o autor, promovido por agências internacionais e países membros da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o currículo por 

competências se consolidou como um novo paradigma normativo que mudou a forma de 

atuação do Estado na educação básica:  

No campo das políticas públicas para a educação, os Estados passaram a intervir 

diretamente na organização do currículo, como estratégia para se posicionar na nova 

geopolítica do conhecimento, enfrentar o aguçamento da competitividade 

internacional, promover desenvolvimento econômico e a democratização do ensino, 

mobilizando o aparato do Estado para explicitar uma concepção e adotar um conceito 

convergente, comparativamente partilhado por outros Estados, como fundamento 

normativo para o currículo escolar (CHIZZOTTI, 2012, p. 430). 

O currículo das escolas, tema antes restrito a especialistas e limitado a prescrições 

burocráticas, se tornou elemento estratégico de competitividade internacional (CHIZZOTTI, 

2012), campo de estudo de outras ciências além da educação, e ganhando destaque nas 

publicações econômicas e políticas. Por meio da pedagogia das competências o currículo se 

tornou um tema central do desenvolvimento.  

Currículos regidos por competências pretendem superar a educação centrada na 

acumulação de conhecimento formais descontextualizados, propondo um currículo em que se 

visa o resultado provocado pelos conhecimentos adquiridos, levando-se em conta as atividades 

nas quais esses conhecimentos são exigidos ou testados (CHIZZOTTI, 2012).  

A introdução das competências na educação básica dos estados nacionais se iniciou pela 

Europa, que reunia países com sistemas educacionais de tradições muito distintas, promovendo 

uma aproximação entre esses sistemas. Chegou depois aos países em desenvolvimento, com 
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sistemas educacionais muito mais novos e de tradições pouco consolidadas ou ainda em 

construção.  

A finalidade da escola pública nacional se tornou um tema globalizado. A partir da 

Europa, os países da OCDE se puseram a discutir qual a educação mais adequada aos novos 

modelos de trabalho e desenvolvimento que se constituíam. Mudanças no campo do trabalho, 

da política, do consumo, da cultura etc., levaram a uma crise da noção de escola, que foi 

amplamente rediscutida.  

Em 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (Pnud) e o Banco Mundial patrocinaram a “Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos”, na Tailândia, e estabeleceram um plano de ação para as 

necessidades de aprendizagem, que pudessem servir de guia aos governos nacionais e 

instituições da sociedade civil. Desse projeto nasceu um ainda maior, que seria o de garantir 

um currículo básico para o mundo, referência para as políticas nacionais de educação básica. 

Em 1996, esse projeto avançou através de um relatório da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI, da Unesco, presidida por Jacques Delors. O relatório estabelecia 

quatro pilares para a educação do novo século: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver juntos e aprender a ser. Mas o relatório ainda não propunha diretamente estratégias 

curriculares para a escola básica. Foi com o ingresso da OCDE nesse debate que o projeto 

curricular se materializou.  

Segundo Chizzotti (2012), o ingresso da OCDE na formulação de um padrão curricular 

foi decisivo em virtude da dinâmica da organização e do foco privilegiado dessa organização 

no tema do desenvolvimento econômico. A atuação da OCDE, nesse âmbito, foi anterior ao 

Relatório da Unesco. Ainda em 1987, a instituição elaborou um documento contendo o estado 

da arte sobre os currículos com o propósito de propor mudanças estruturais nesse tema, no 

sentido de adoção de um tronco comum de matérias fundamentais pelos diferentes países: 

É relevante a influência anglo-saxônica na OCDE e nas questões educacionais, em 

um período de franca hegemonia do capitalismo anglo-americano, e a exemplaridade 

que seus sistemas de educação representavam. Esses sistemas de educação, 

historicamente, guardam afinidade com o mercado e a formação profissional, e 

tendem a professar uma concepção pragmática da educação e encontrar a relevância 

instrumental dos currículos escolares. Essa exemplaridade teve influência 

significativa na OCDE, aproximando a tradição escolar universalista, republicana, da 

tradição liberal, pragmática e profissional da educação básica (CHIZZOTTI, 2012, p. 

439-440). 

Entre 1997 e 2003, a atuação da OCDE se consubstanciou em um projeto específico: o 

“Projeto Definição e Seleção das Competências-chave” (DeSeCo) que, a partir do estado da 
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arte dos currículos e dos desafios universais da nova economia global, estabeleceu 

convergências e demarcou as competências que todo sistema de ensino deveria priorizar.  

Com a convergência internacional de currículos, também a avaliação passaria a ser 

internacional. É nesse contexto, e com papel preponderante da OCDE nesse processo, que o 

Programme for International Student Assessment (Pisa)57 se consolida como o grande modelo 

de avaliação e parâmetro do que seria qualidade da educação básica.  

Ao longo dos anos seguintes, mesmo os países não membros da OCDE, como o Brasil, 

foram adotando os parâmetros da pedagogia por competências. Por meio do Inep, essas 

diretrizes orientaram a organização de provas de escala nacional, com resultados por escola, 

através de instrumentos como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Esses instrumentos de avaliação 

nacional foram construídos nos anos 1990 e 2000 no Brasil e permanecem como referências 

para planejamento e avaliação da educação pública.  

Os objetivos da escola foram renovados. A adoção de um programa curricular 

multinacional comum impactou tradições curriculares nacionais. Apesar de contestações e 

divergências residuais, o modelo se consolidou. Um amplo conjunto de proposições, produzido 

em fóruns e grupos de trabalho, resultou na proposta das competências básicas indispensáveis 

que todo aluno deve adquirir ao final da escolaridade obrigatória: 

O projeto da OCDE tende a centrar a educação na perspectiva pragmática, orientada 

para a formação profissional e centrada na performance individual do aluno. O 

currículo, voltado para as competências que o aluno deve alcançar, procura atender à 

nova configuração da produção  capitalista e à nova conjuntura da formação do 

trabalhador: exigir maior grau de escolaridade, desempenho escolar mais elevado, 

melhor nível de conhecimentos e comunicabilidade, eficiência polivalente, 

flexibilidade versátil, iniciativa criadora e responsabilidade – um conjunto de 

habilidades e atitudes que o torne mais competente no processo produtivo e mais 

competitivo na hierarquia ocupacional (CHIZZOTTI, 2012, p. 446-447). 

Chizzotti (2012, p. 434) fala em uma verdadeira “ruptura epistemológica” que deu 

“suporte a um novo discurso científico de uma época”. Já para Saviani (2013), as origens dessa 

concepção educacional estariam no construtivismo, inspiração da Escola Nova, e a 

ressignificação desses movimentos teria dado origem a um “neoconstrutivismo” ou 

“neoescolanovismo”.  

Os anos 1990 marcaram a chegada desse novo paradigma no Brasil. Além da 

estruturação das avaliações em larga escala, essa orientação foi assimilada, por exemplo, na 

construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e depois na ideia de elaboração de 

 
57 Programa Internacional de Avaliação de Alunos. 



  186 

 

 
 

uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Os PCNs foram elaborados pelo MEC para 

servirem de referência aos currículos de todas as escolas do país, com objetivos inspirados nas 

tendências internacionais da pedagogia das competências.  

O MEC passou a intervir muito mais diretamente nos currículos escolares, fosse por 

meio de novas políticas para materiais didáticos ou pela elaboração de diretrizes de conteúdo 

mais concretas. Ainda assim, a autonomia pedagógica da escola permaneceu, e até ganhou mais 

espaço, como um princípio das novas políticas públicas. 

Segundo Martins (2002a), dentre as competências valorizadas na formação dos novos 

trabalhadores destaca-se a autonomia. No próprio processo de produção, o trabalhador passou 

a ter maior participação e autonomia, em muitos casos com impactos importantes nos direitos 

trabalhistas tradicionais. 

A flexibilidade, fosse do trabalhador, fosse das organizações, é um valor que ressoava 

também na educação. Nesse sentido, a autonomia da escola era reafirmada, não vislumbrando-

se, a princípio, contradição entre o incremento das diretrizes e orientações curriculares e o 

discurso da autonomia pedagógica. Veremos que o próprio Relatório Jacques Delors, que é um 

documento referência na pedagogia das competências, dá bastante ênfase ao tema da autonomia 

na gestão escolar.  

O contexto não era mais o da redemocratização e da criação das entidades de classe, nos 

quais a autonomia foi fortemente defendida. Mas o princípio permaneceu em evidência, como 

se diferentes movimentos político-educacionais culminassem para um mesmo princípio, o da 

autonomia da escola, ainda que em bases políticas bastante distintas. 

Por fim, além das mudanças econômicas e de concepção de currículo, o terceiro aspecto 

que fundamentou as ideias pedagógicas hegemônicas nos anos 1990 foi de ordem jurídico-

política, e se refere a uma mudança no papel do Estado.  

As reformas curriculares dos anos 1990 acompanharam um contexto maior de reforma 

da administração pública, que se baseou em novas atribuições de responsabilidades, também na 

educação. Nessa nova concepção, ao Estado cumpriria gerir o sistema de educação, imputando 

aos estabelecimentos de ensino a responsabilidade pelos resultados dos alunos (CHIZZOTTI, 

2012). A criação de um sistema de avaliação externa permitiu a parametrização da avaliação 

escolar e a classificação das escolas, conforme os objetivos das avaliações centralizadas. Do 

ponto de vista do Estado gerencial, são os resultados que vão dizer da qualidade da gestão, seja 

da gestão central, seja das gestões escolares. O Sistema Nacional de Avaliação, implementado 

pelo Inep nos anos 1990, assim, está diretamente ligado às novas concepções de autonomia da 

escola. 
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A busca pela eficiência do processo educacional, e do sistema educativo como um todo, 

já se fazia presente na concepção tecnicista de educação, típica dos anos 1960 e 1970, mas em 

comparação com os anos 1990, o papel do Estado é alterado: 

Esse objetivo [de eficiência], que na década de 1970 era perseguido sob a iniciativa, 

controle e direção direta do Estado, na década de 1990 assume nova conotação: 

advoga-se a valorização dos mecanismos de mercado, o apelo à iniciativa privada e 

às organizações não governamentais (SAVIANI, 2013, p. 438). 

O controle do estado na educação pública desloca-se do processo para os resultados. Em 

lugar da uniformização e do rígido controle dos procedimentos escolares, como preconizava a 

política de educação na ditadura militar, flexibiliza-se o processo, daí se tratar de uma 

concepção de educação compatível e até entusiasta da ideia de autonomia escolar. O Estado 

assume um papel de coordenador e regulação do sistema e a autonomia local é incentivada, 

assim como a participação da sociedade civil na escola. 

Reformas realizadas na educação brasileira, principalmente a partir de 1995, com a 

eleição de Fernando Henrique Cardoso, seguiram essa premissa, de convocação da sociedade 

civil e da iniciativa privada para assumir mais responsabilidades na educação pública. 

A educação foi apresentada como uma das prioridades do novo governo e reformas 

importantes, muitas delas estruturais, foram implementadas nesse período, a exemplo das novas 

políticas de financiamento, avaliação e assistência social aos alunos. Contudo, os recursos ainda 

insuficientes, tanto para escolas quanto para remuneração docente, faziam da autonomia e da 

participação realidades distantes. Num cenário de escassez e desigualdade, a convocação da 

sociedade civil assumia mais um caráter de ocupação das faltas deixadas pelo Estado do que de 

autonomia para autoria do projeto pedagógico.  

Ilustrativo, nesse aspecto, um pronunciamento presidencial realizado em fevereiro de 

1995. Na ocasião, Fernando Henrique Cardoso fazia o lançamento em rede nacional do 

programa "Acorda Brasil, está na hora da escola", apresentando um plano para um 

investimento público mais eficiente em educação58.  

Segundo o pronunciamento, o percentual do PIB brasileiro destinado à educação era 

superior ao da Coreia do Sul, mas nossos resultados educacionais seriam muito piores. A cada 

cem crianças que ingressavam no ensino fundamental, apenas doze chegavam à universidade. 

Como proposta para reverter esse quadro, o programa focaria nos seguintes pontos: formação 

dos professores, definição de um currículo nacional, qualidade do material didático, 

 
58 O pronunciamento integral pode ser conferido em “Lançamento do programa "Acorda Brasil, está na hora da 

escola" - Acervo Fundação FHC. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DF2W6sYLHyc. Acesso em: 24 

jul. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=DF2W6sYLHyc
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alinhamento de ações entre o MEC e as secretarias estaduais de educação e avaliação do 

desempenho dos estudantes. 

As prioridades atendiam à busca de melhores resultados educacionais, reforçando um 

papel central da União Federal na educação básica, conforme preconizado pela Constituição 

Federal de 1988. Mas o mesmo pronunciamento também convocava a sociedade civil a tomar 

seu papel e o fazia de forma curiosa. Destaco alguns aspectos interessantes para o tema da 

autonomia pedagógica e gestão democrática.  

No vídeo, afirma-se que não faltaria dinheiro e sim responsabilidade, tanto dos 

governos, quanto da sociedade civil e o presidente convoca a todos para uma mobilização em 

busca de soluções. A falta de participação foi apontada como um problema da educação. A 

comunidade escolar foi diretamente mencionada, convocando-se as famílias para acompanhar 

as escolas de seus filhos e as empresas grandes e pequenas para assumirem a manutenção de 

uma ou mais escolas. A sociedade civil também foi convocada para patrocinar a realização de 

palestras, seminários e cursos, doar livros e assinaturas de jornais, doar máquinas de escrever, 

televisores ou computadores, equipamentos de esporte, dentre outros materiais (SAVIANI, 

2013). 

O programa parece convidar para tomada de maior autonomia pelas escolas e incorpora 

a participação comunitária no discurso oficial. Mas é o enfoque não é a definição coletiva do 

projeto político-pedagógico,  

Embora a comunicação tenha focado nessa participação apolítica da sociedade civil, que 

doa recursos e acompanha resultados, é certo que a autonomia pedagógica das escolas, tal como 

positivada na legislação educacional que nasceu nesse período, foi além. As próprias diretrizes 

que chegavam das instituições internacionais também colocaram ênfase no tema da autonomia.  

O “Relatório Jacques Delors” é exemplificativo desse ponto. Trata-se de um documento 

publicado pela Unesco, em 1996, com o título em português “Educação: um tesouro a 

descobrir”, resultado dos trabalhos de uma comissão que, entre 1993 e 1996, traçou as diretrizes 

que deveriam orientar a educação mundial no século XXI. Esse relatório foi publicado no Brasil 

em 1998, com apresentação do então ministro da Educação Paulo Renato Costa Souza.  

Em linhas gerais, no tema de políticas públicas educacionais, o relatório reforçou a 

importância da gestão descentralizada e, na ponta, da autonomia pedagógica da escola. As 

medidas foram apontadas como fatores essenciais para que houvesse inovação na educação, 

sem deixar de alertar para os riscos que a descentralização e a autonomia podem assumir em 

países pobres e desiguais, reforçando o papel coordenador do Estado na criação de consenso 

para um projeto comum de educação.  
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O capítulo oito do relatório tratou mais diretamente do papel da política e da organização 

do estado na educação, nesse tópico lemos que:  

[...] deve haver coerência entre as opções e as estratégias adotadas no espaço social e 

no tempo. Entre estas estratégias, a Comissão inclui os recursos oferecidos pela 

sociedade da informação, assim como as possibilidades criadas pela inovação e pela 

descentralização. Mas tais estratégias supõem também uma regulamentação do 

conjunto da educação: é o papel que cabe ao político, a quem compete definir o futuro 

por uma visão a longo prazo, assegurar ao mesmo tempo a estabilidade do sistema 

educativo e a sua capacidade de se reformar, garantir a coerência do conjunto, 

estabelecendo prioridades (DELORS et al., 1998, p. 168-169). 

O projeto de educação a cargo de cada estado nacional é referido como um projeto 

político, ressaltando-se que a educação tem dimensões que fogem à perspectiva econômica: 

As opções educativas implicam, pois, a sociedade no seu conjunto e exigem a abertura 

de um debate democrático, não só sobre os meios, mas também sobre as finalidades 

da educação. Os princípios apresentados neste relatório devem entrar nesse debate e 

nenhum dos elementos fundamentais do conhecimento — aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver juntos — devem ser negligenciados, 

para bem de todos.  

Este debate deve apoiar-se numa avaliação profunda do sistema educativo, em termos 

que possam ser aceitos por todos e não deverá ser de natureza estritamente econômica. 

Efetivamente, se se pode falar de mercado da formação profissional, na medida em 

que certos serviços oferecidos podem ser avaliados em termos de custos e de 

rendimento, o mesmo não se passa, evidentemente, com algumas das atividades da 

educação. Algumas delas escapam à ordem econômica e dizem respeito, por exemplo, 

à participação na vida coletiva ou ao desenvolvimento da pessoa (DELORS et al., 

1998, p. 170). 

O relatório faz um diagnóstico sobre o fracasso das reformas educacionais, associando-

o, dentre outros fatores, com a falta de participação dos atores da educação na elaboração dessas 

propostas e nas tomadas de decisões:  

A Comissão está de acordo com numerosos observadores ao verificar que as reformas 

educativas atravessam atualmente uma fase de profundo ceticismo. Tudo ou quase 

tudo foi já experimentado neste domínio e os resultados raramente estiveram à altura 

das expectativas. As tentativas de reformas sucessivas e contraditórias parece ter 

reforçado o imobilismo dos sistemas educativos em muitos países. São diversas as 

explicações dadas para este fenômeno, mas apresentam todas um ponto comum: põem 

em causa a maneira como foram levadas a cabo essas reformas. São decididas, a 

maior parte das vezes, nos serviços centrais dos ministérios, sem verdadeira 

consulta aos diferentes atores e sem avaliação de resultados. É preciso, pelo 

contrário, procurar abrir as instituições educativas às necessidades da sociedade 

e introduzir fatores de dinamismo nos mecanismos internos da gestão educativa 

(DELORS et al., p. 171-172, grifos nossos).  

Como medida de solução, propõe a descentralização administrativa e a autonomia 

pedagógica da escola, associando-as à democratização da gestão educacional e à autoria dos 

projetos pedagógicos pelas escolas:  

[...] a autonomia dos estabelecimentos de ensino constitui um fator essencial de 

desenvolvimento de iniciativas locais porque permite uma maior colegialidade no 
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trabalho dos professores. Estes, tendo de tomar decisões em comum, libertam-se do 

isolamento tradicional da sua profissão. A noção de “projeto de escola”, em certos 

países, mostra bem esta vontade de alcançar juntos objetivos que permitam 

melhorar a vida da instituição escolar e a qualidade do ensino (DELORS et al., 

1998, p. 171-172, grifos nossos).  

Segundo o documento da Unesco (1998), a autonomia das instituições de ensino é 

medida que depende de vontade e ação política tanto do governo central, que deve abrir um 

espaço de tomada de decisão democrático “onde possam ser levadas em conta as expectativas 

da comunidade local, dos professores, das associações de pais, ou das organizações não-

governamentais”, quanto das próprias escolas, a quem caberia “dar prova de verdadeira vontade 

de se adaptar às condições locais e adotar uma atitude aberta perante a mudança” (DELORS et 

al., 1998, p. 172). 

A autonomia das escolas é apresentada como medida que estimularia a inovação em 

todo o sistema, afastando a noção de autonomia pedagógica da concepção mais comum até 

aquele momento, que era de autorização para experiências pontuais: 

Nos sistemas excessivamente centralizados a inovação tende a limitar-se a 

experiências piloto, destinadas a servir de base, em caso de sucesso, a medidas de 

caráter geral. Não serão, necessariamente, aplicadas de maneira pertinente em todas 

as situações: de fato é sabido que o sucesso das inovações depende, essencialmente, 

das condições locais. Por isso, o importante parece ser generalizar a capacidade 

de inovar mais do que as inovações em si mesmas (DELORS et al., 1998, p. 173, 

grifos nossos). 

O que o relatório da Unesco (DELORS et al., 1998) procura reforçar é que a autonomia 

escolar tem um valor intrínseco, de possibilitar a capacidade de inovação. A reflexão já havia 

sido posta em questão por Paulo Freire nas propostas para gestão democrática e autonomia 

escolar no município de São Paulo (1989-1991). Questionado se a comunidade seria capaz de 

escolher um bom gestor ou gestora, Freire respondia que tão importante quanto o resultado da 

pessoa escolhida seria a experiência democrática de escolher que, aprimorada com o tempo e a 

consciência política, levaria ao desenvolvimento de melhores escolhas (FREIRE, 2019).  

Por outro lado, no mesmo relatório, a Unesco (DELORS et al., 1998) alerta para o fato 

de que, em países pobres e desiguais, a autonomia escolar ou mesmo a descentralização, trazem 

risco de reforçar desigualdades:  

A Comissão é, pois, favorável a uma ampla descentralização dos sistemas educativos, 

apoiada na autonomia das escolas e na participação efetiva dos agentes locais [...]. 

Está, contudo, consciente de que as formas de organização e de gestão da educação 

não são fins em si mesmas, mas instrumentos cujo valor e eficácia dependem muito 

do contexto político, econômico, social e cultural. As medidas de descentralização 

podem ser levadas a cabo tanto através de processos democráticos, como de processos 

arbitrários e geradores de exclusões sociais. Vários exemplos e, em especial, o da 

América Latina, mostraram que a descentralização pode reforçar a desigualdade, já 

existente, entre regiões e entre grupos sociais, e o enfraquecimento do papel do Estado 
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central não permite então desencadear mecanismos compensatórios ((DELORS et al., 

1998, p. 173-174). 

O relatório afirma que, como requisito para autonomia das escolas, o Estado deve 

assumir um certo número de responsabilidades para com a sociedade civil, “na medida em que 

a educação constitui um bem de natureza coletiva que não pode ser regulado apenas pelas leis 

de mercado” (DELORS et al., 1998, p. 174). Caberia ao Estado assegurar a coerência e 

manutenção do sistema e propor uma visão a longo prazo que possa ser compartilhada por 

todos, como um consenso nacional em torno da educação. 

O consenso, por sua vez, viria através de diálogos e composições. Sobretudo nos países 

em desenvolvimento, onde só um “diálogo permanente com todos os partidos políticos, 

associações profissionais ou outras, sindicatos e empresas, pode assegurar estabilidade e 

durabilidade aos programas educativos” (DELORS et al., 1998, p. 174).  

Em resumo, tomando por base esse que é um dos primeiros e mais relevantes relatórios 

de agências internacionais sobre a educação pública nos anos 1990, os destaques no tema da 

gestão dos sistemas de ensino estão na reafirmação da autonomia pedagógica da escola como 

um valor a ser buscado, sem perder de vista o papel coordenador e normatizador do governo 

central. 

A concepção de autonomia pedagógica defendida procura incorporar os princípios de 

gestão democrática, mas está mais centrada na dinâmica controle-resultados, ou seja, no 

incentivo à inovação nos processos, mediante o exercício de um poder normativo central na 

definição de conteúdos mínimos para a educação e na estruturação de mecanismos de avaliação 

baseados em resultados.   

Essa concepção de autonomia teve grande influência nas políticas e ideias pedagógicas 

brasileiras. Uma voz importante nesse contexto foi da educadora Guiomar Namo de Mello59. 

 
59  Mello é pedagoga pela USP (1966), mestre e doutora em educação pela PUC-SP (1971 e 1981) e fez estudos 

de pós-doutorado no Institute of Education da London University (1991-1992). Foi professora em escolas públicas 

estaduais e no ensino superior e pesquisadora na Fundação Carlos Chagas (FCC). Na Gestão Pública, foi secretária 

municipal de educação de São Paulo (1982- 1985), deputada estadual em São Paulo, eleita em 1986, tendo 

presidido a comissão de educação durante a elaboração da Constituição Estadual de São Paulo, conselheira do 

CNE na Câmara de Educação Básica, nomeada por Fernando Henrique Cardoso, e assessora para assuntos 

educacionais do então Senador Mario Covas na Constituinte Nacional. A educadora também atuou em 

organizações internacionais, como especialista em educação no Banco Mundial e no Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) (1993 a 1996) e em instituições do terceiro setor de origem empresarial no Brasil, como 

a Fundação Vitor Civita. O termo terceiro setor de origem empresarial ou terceiro setor empresarial é utilizado 

aqui para se referir às instituições da sociedade civil educacional constituídas e mantidas por empresas de 

diferentes campos de atuação. Tais instituições, ao lado das agências internacionais, passaram a compor com 

destaque o cenário da sociedade civil educacional a partir dos anos 1980 e 1990, participando das ideias 

educacionais e políticas públicas da educação nacional. Trata-se de organizações sem fins lucrativos, constituídas 

juridicamente na forma de associações ou fundações, assim como as sociedades de classe ou organizações 

derivadas de movimentos sociais. Mas a origem e a posição política dessas entidades são distintas, de modo que, 
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Nas próximas páginas, apresento os principais pontos de sua concepção de autonomia 

pedagógica nos anos 1990, que esteve muito ligada à posição de organizações internacionais e 

empresariais sobre o tema. 

Quando secretária Municipal de Educação de São Paulo, cargo que ocupou no mandato 

do prefeito Mario Covas, em 1985, a educadora procurou promover inovações gerenciais e 

pedagógicas, entre as quais se destacam a reestruturação da carreira do magistério municipal e 

elaboração do Regimento Escolar que criou formalmente os Conselhos de Escola, os quais 

vieram a ser implementados na gestão de Erundina e Freire60. 

As publicações consultadas (MELLO, 1993; MELLO; SILVA, 1991) permitem 

compreender as principais características do pensamento sobre autonomia pedagógica que 

Mello produziu na década de 1990. O ponto de partida desse pensamento é o de que o Brasil 

deveria acompanhar uma tendência de reorientação das políticas públicas educacionais a partir 

de um novo centro: a escola.  

Esse movimento se verificaria tanto em nível internacional como em políticas locais, 

organizadas por estados e municípios, mas muitas vezes com caráter pontual. Para a educadora, 

havia uma tendência renovadora que emergia das bases, através de uma nova geração de 

dirigentes educacionais, que procuravam desenvolver experiências inovadoras no campo da 

gestão e da autonomia da escola (MELLO, 1993). Essa tendência deveria ser aproveitada como 

um plano de Estado: abrangente, duradouro e a partir do centro:  

A reestruturação deve começar como uma opção da cúpula do sistema. Não é 

suficiente um processo participativo de baixo para cima em que a autonomia da escola 

vai se conquistando pelo somatório do poder de decisão sobre aspectos pontuais. 

Trata-se de um projeto de Estado ou, no mínimo, um programa de governo (MELLO, 

1993, p. 4). 

A proposta comporia o que Mello (1993) chamou de uma “revolução copernicana” nas 

políticas de educação. Se as evoluções históricas nas concepções de educação foram marcadas 

pelas mudanças de foco quanto aos protagonistas do processo de ensino-aprendizagem – 

passando do foco no professor (ensino tradicional), para o foco no aluno (escolanovismo), para 

o foco nos processos (tecnicismo) – os anos 1980 e 1990 teriam marcado uma nova mudança, 

agora colocando em foco a instituição escolar.  

 
a partir desse momento, sobretudo dos anos 1990, ao se referir à sociedade civil na educação é importante qualificar 

de algum modo as instituições, já que a sociedade civil educacional foi se tornando um ecossistema complexo e 

diversificado de instituições. 
60 A biografia da educadora foi consultada nos portais do Conselho Estadual de Educação de São Paulo: 

http://www.ceesp.sp.gov.br/portal.php/conheca_composicao/composicao_guiomar e Academia Paulista de 

Educação: http://www.apedu.org.br/site/2010/11/11/cadeira-no-2/. Acesso em: 26 jul. 2021. 

http://www.ceesp.sp.gov.br/portal.php/conheca_composicao/composicao_guiomar
http://www.apedu.org.br/site/2010/11/11/cadeira-no-2/
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Mello (1993) destaca que esse processo não foi exclusivo do Brasil: os temas da gestão 

escolar e de como as escolas se organizam seriam, naquele momento, relativamente novos, 

tanto em países com tradição descentralizadora, como os EUA, quanto em países de forte 

tradição centralizadora, como a França. Afinal, o nível de autonomia das escolas não é uma 

consequência automática da gestão mais ou menos descentralizada da educação. A identidade 

e o funcionamento da escola, que eram pouco abordados, tornam-se temas de destaque na 

literatura acadêmica e nos documentos orientadores de políticas públicas nos anos 1980 e 1990: 

Inicia-se na educação uma espécie de revolução copernicana que coloca a instituição 

escolar no centro das preocupações educacionais. Diversos países estão promovendo 

reformas de ensino que têm entre seus objetivos ampliar o espaço de iniciativa e 

fortalecer a escola. Por outro lado, pesquisas recentes na América Latina salientam a 

dinâmica institucional do estabelecimento escolar como explicação do sucesso dos 

seus alunos. Neste particular, destaca-se o padrão de gestão da escola, que inclui os 

recursos e o poder que lhe são alocados (MELLO, 1993, p. 3). 

Na reorientação das políticas públicas, Mello (1993, p. 6) traz exemplos de outros países 

na qual a questão da autonomia da escola se colocava fortemente:  

Países tão diferentes quanto Portugal, Estados Unidos e França estão promovendo 

reformas de ensino que têm entre seus objetivos principais ampliar o espaço de 

iniciativa e fortalecer a escola. Publicação da Secretaria de Estado da Reforma 

Educativa do Ministério da Educação de Portugal refere toda a reorganização da 

administração educacional a essa meta: transferir para a escola parte substancial do 

poder de decisão, entendendo por autonomia da escola a "a capacidade de elaboração 

e realização de um projeto educativo próprio em benefício dos alunos e com a 

participação de todos os intervenientes no processo educativo" (Ministério da 

Educação, s.d.). 

Na América Latina, o tema também se impunha, mas com diferentes desafios e pontos 

de partida: os contextos de redemocratização do estado, a tradição de centralismo autoritário 

dos poderes executivos e a instabilidade política e econômica que dificultavam a elaboração de 

projetos estáveis para a educação, resultando em fragmentação e descontinuidade.  

Nesse contexto, as políticas de descentralização teriam mais dificuldade em resultar em 

efetiva autonomia das escolas, quando não produziam efeitos contrários ao desejados. Mesmo 

assim, segundo a autora (MELLO, 1993), o problema estaria não na opção política pela 

autonomia escolar, mas na ausência de requisitos à sua efetivação. 

A falta de iniciativa e autonomia no âmbito em que a relação pedagógica efetivamente 

acontece, a dificuldade em fazer chegar efetivamente às escolas os recursos 

consumidos pelas máquinas burocráticas e a duvidosa eficácia dos "pacotes prontos", 

dos ordenamentos externos, da visão homogênea de realidades locais e escolares 

muito díspares, surgem como possíveis explicações para estratégias de 

descentralização que produziram efeitos contrários aos previstos: reconcentração de 

poder, localismo e regionalismo estreitos, aumento das desigualdades sociais 

(MELLO, 1993, p. 10). 
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As estratégias para enfrentamento desses fatores não estariam num retorno ao 

centralismo educacional, mas na ampliação da autonomia das instituições escolares. O foco, 

contudo, não seria a redistribuição de poder ou criação de instâncias colegiadas como fins em 

si mesmo, mas o apoio e capacitação das escolas para assumirem mais responsabilidades, 

visando a qualidade da educação, entendida esta, principalmente, como eficiência do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Para que a escola fosse capaz de ter mais poderes de decisão e autoria de seu projeto 

pedagógico, alguns requisitos são apontados pela educadora (MELLO, 1993). Dentre eles: 

redistribuição de recursos visando à equidade, redução da burocracia intermediária, professores 

e gestores mais capacitados e bem remunerados e um sistema externo e centralizado de 

avaliação de resultados.  

Não haveria, assim, uma desresponsabilização do Estado quanto ao direito à educação, 

mas uma tomada maior de responsabilidade pelas escolas, inclusive com sistemática de 

premiação: 

Esta autonomia não dispensa o Estado nem as instâncias centrais da administração, 

aos quais cabe adotar sistemáticas de financiamento para equalizar as condições de 

ensino, compensando desigualdades regionais e sociais; estabelecer diretrizes 

mínimas e flexíveis quanto aos conteúdos curriculares e ao uso racional dos recursos; 

avaliar os resultados e premiar os que progridem em relação ao projeto da escola; 

desregulamentar as exigências formais e cartoriais; estabelecer diretrizes alternativas 

e diversificadas para padrões de gestão cujo ponto comum seja o compromisso com a 

qualidade e negociar um sistema de retribuição salarial aos profissionais da educação 

que contemplem também a diversificação salarial em função do progresso efetivo dos 

alunos quanto aos objetivos de aprendizagem (MELLO, 1993, p. 3-4).  

As propostas aderem à concepção gerencial de Estado, que garante uma certa qualidade 

mínima, tanto no tema dos conteúdos como no financiamento e nas garantias ao direito, e 

premia os melhores resultados. Defende, assim, um modelo institucional de escolas com “maior 

autonomia pedagógica, financeira e organizativa”, “alocando nas unidades escolares os 

recursos, as responsabilidades e a capacidade de gestão para produzir um ensino de qualidade 

e responder pelos resultados de seu trabalho” (MELLO, 1993, p. 5). 

Quanto ao instrumento concreto de autonomia pedagógica, mantém-se a ideia de que 

“cada estabelecimento deve ter seu próprio projeto institucional e pedagógico” (MELLO, 1993, 

p. 3). Para tanto, seria necessário reduzir ao mínimo indispensável os ordenamentos e controles 

centrais e homogêneos, “abrindo espaço para que diferentes identidades escolares construíssem 

seu próprio projeto pedagógico e de desenvolvimento institucional” (MELLO, 1993, p. 14). 

Esse projeto, por sua vez, teria de ser elaborado em vista dos interesses dos estudantes, 

tendo a qualidade do ensino como critério. Aqui a autora coloca menos enfoque nos aspectos 
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de gestão democrática do que as concepções de autonomia escolar até aqui estudadas. As 

instâncias colegiadas de decisão continuam apontadas como o caminho para o exercício local 

da autonomia, mas Mello (1993, p. 8), falava de um risco de captura dessas instâncias por 

interesse diversos ao do projeto pedagógico: 

Uma observação corriqueira do cotidiano escolar revela desde logo como a vida da 

instituição é quase que inteiramente ordenada de fora para dentro e, do ponto de vista 

formal, é restrito ou inexistente o espaço de decisão da escola sobre seus objetivos, 

formas de organização e gestão, modelo pedagógico e, sobretudo, sobre sua equipe de 

trabalho [...] No entanto, na prática, a escola adota inúmeras estratégias para adaptar 

ou contornar os ordenamentos externos, seja em função da falta de condições mínimas 

para cumpri-los, seja pelas pressões - muitas vezes conflitantes - exercidas pelo meio 

social, o alunado, os profissionais que trabalham na instituição. Os acertos entre 

exigências formais homogêneas e demandas contraditórias dos protagonistas 

envolvidos no cotidiano da escola se dão, via de regra, e com exceções que a 

confirmam, menos em função das necessidades de aprendizagem dos alunos e mais 

em função dos interesses de professores, líderes de comunidade, diretores, políticos, 

entre outros. 

Na visão da autora, para que o projeto pedagógico fosse orientador das decisões tomadas 

pela escola, seria necessário a instituição de mecanismos externos de avaliação, daí se 

justificaria, nessa concepção de autonomia pedagógica da escola, a inseparabilidade entre a 

autonomia e um sistema externo e centralizado de avaliação.  

Esse processo aparentemente simples em sua formulação, é extremamente complexo 

ao nível de sua execução se for considerado o gigantismo, a centralização e a forte 

presença de interesses políticos clientelistas, corporativos e ideológicos que as 

múltiplas estruturas dos sistemas de ensino incorporaram ao longo de seu crescimento. 

Desde logo se impõe como requisito indispensável a maior autonomia das escolas a 

existência de um sistema externo de avaliação de resultados, aferidos pela 

aprendizagem dos alunos de conteúdos básicos e comuns, para evitar a fragmentação 

bem como criar mecanismos de responsabilidade e prestação de contas pelos 

resultados alcançados (MELLO, 1993, p. 14-15). 

A avaliação externa, para educadora, contemplaria tanto o papel de coordenação a ser 

exercido em nível nacional, quanto uma necessária mudança de cultura nas próprias escolas, 

que ainda estariam sujeitas a um padrão de gestão fortemente centralizado (MELLO, 1993). A 

autonomia pedagógica, controlada pela avaliação, levaria a um fortalecimento da escola na 

direção de superar os danos causados pela concentração de poder, pela fragmentação e 

instabilidade política, os quais teriam se mantido, a despeito da esperança depositada em 

medidas como a de municipalização de ensino:  

A municipalização do ensino, no Brasil pelo menos, nunca teve como meta o 

fortalecimento da escola. A disputa em torno de qual esfera de governo deve 

administrar o ensino fundamental acabou deixando em segundo plano a unidade 

escolar propriamente dita, suas necessidades e características [...] os modelos 

curriculares, tanto os de caráter nacional ou local, nunca foram, na realidade, 

formulados pelas próprias escolas e sim por instâncias altamente centralizadas do 

próprio governo federal, pelo menos no caso brasileiro. O localismo e a fragmentação, 
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portanto, não partiram da escola, mas do centro para a periferia do sistema. Poucos 

foram os processos de descentralização que levaram a sério a mudança nos padrões 

de financiamento para tornar realidade a meta da autonomia financeira das unidades 

escolares, e de adequação de seus custos a realidades sociais diferentes, visando uma 

redistribuição democrática dos recursos, corrigindo desigualdades (MELLO, 1993, p. 

25).  

Daí que, voltando ao início da análise da concepção de autonomia escolar em Mello, a 

autonomia pedagógica efetiva dependeria de uma reorientação das políticas educacionais a 

partir da escola. Como um projeto político nacional fundado na autonomia e não como mera 

reorganização técnica ou administrativa. Por isso uma ação estabelecida “de cima para baixo”: 

Não é, ou é muito pouco, um processo participativo de baixo para cima em que a 

autonomia da escola vai se conquistando pelo somatório de poder de decisão sobre 

aspectos pontuais como, por exemplo, a escolha do diretor, enquanto se mantém 

intocada a estrutura mesma do Estado e absolutamente sem transparência as fontes e 

sistemáticas de financiamento, os processos de decisão sobre regras e normas de 

caráter homogêneo e as práticas políticas dos órgãos centralizados (MELLO, 1993, p. 

27).  

Desse modo, embora aponte a participação e pressão da sociedade como importantes 

para o fortalecimento da autonomia da escola, para Mello (1993), as iniciativas pulverizadas na 

base seriam de pouca eficácia se a elas não se somarem a disposição daqueles que têm poder 

político de decisão ou de formação da opinião pública, dentro e fora do Estado. 

Esse plano buscaria oferecer a todos um patamar básico comum de escolaridade e de 

qualidade da educação, mas através de modelos diferenciados e flexíveis de organização 

escolar, para que cada escola desenvolvesse formas próprias de interagir com seu meio social e 

capacidade de gestão pedagógica. Para Mello (1993), garantida a igualdade de acesso a 

recursos, ninguém melhor do que a própria escola para organizá-los, aplicá-los e prestar contas 

dos resultados à sociedade. 

Ao mencionar os recursos, refere-se a mecanismos redistributivos de financiamento da 

educação e à melhor alocação de recursos humanos. Esse é um dos pontos mais polêmicos 

enfrentados por Mello e Silva (1991), mas crucial no tema da autonomia pedagógica da escola: 

a discussão sobre qual será a capacidade da escola de gerir a seleção, formação e avaliação dos 

professores e funcionários.  

Para as autoras (MELLO; SILVA, 1991), a gestão do trabalho na educação pública 

precisava ser racionalizada a partir da escola, e não das carreiras. Nesse sentido, apontavam 

que, em muitos casos, o melhor para determinada categoria funcional não necessariamente era 

o melhor para a organização do trabalho docente na escola. Respeitados direitos individuais e 

trabalhistas, defendiam que a partir das necessidades das unidades escolares é que as carreiras 
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deveriam ser organizadas. Na visão das autoras as escolas não estariam sendo devidamente 

consideradas nesse processo.  

A forma como as carreiras na educação foram estruturada teria gerado alguns problemas 

para a educação brasileira, sendo um dos principais deles a constatação de que quanto mais 

longe da unidade escolar, mais valorizado e bem remunerado seria o profissional, gerando uma 

valorização excessiva das posições administrativas e burocráticas em instâncias centrais ou 

intermediárias de gestão da educação, e um desincentivo à permanência na escola e na sala de 

aula. Com isso, a alta rotatividade nas escolas ou a necessidade de o mesmo professor estar em 

várias escolas diferentes tornaria inviável a participação efetiva na gestão ou a autoria de um 

projeto pedagógico em cada unidade. 

Nesse ponto, Mello e Silva (1991) identificam alguns conjuntos de problemas, fruto da 

organização da política de educação dos anos 1960 a 1980. Um deles estaria ligado à formação 

das equipes escolares. As autoras avaliam que a política de formação de recursos humanos para 

a educação pública - que inclui a formação de professores, mas não só – partiu de alguns 

elementos que se afastaram dos interesses direto das escolas e de suas necessidades.  

Em primeiro lugar, houve um protagonismo conferido às instituições particulares de 

nível técnico ou superior que não prestavam contas ao poder público, mas que formavam a 

quase totalidade dos profissionais que ocuparam a escola pública, em muitos casos em cursos 

de baixa qualidade: 

[...] sem qualquer controle de resultados, o estado delegou ao ensino privado a 

responsabilidade pela formação de professores, ao mesmo tempo que investia no 

crescimento quantitativo do sistema público de ensino fundamental, de modo que todo 

e qualquer professor fosse, em princípio, absorvido por esse mercado de trabalho 

(MELLO; SILVA, 1991, p. 49).  

Além disso, teria havido uma superespecialização dos profissionais, em uma concepção 

fragmentada e distorcida da função da escola e do processo pedagógico. Com a diversificação 

dos profissionais especialistas em educação em “diretores, administradores de nível superior, 

técnicos em educação, orientadores pedagógicos, psicólogos escolares, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, assistentes socias e outros mais” (MELLO; SILVA, 1991, p. 50), a oferta de 

ensino superior privado ligado à educação explodiu, em especial as formações curtas e 

precárias: “a escola foi se transformando em um espaço de trabalho e de disputa por emprego 

– para um variado conjunto de profissionais” (MELLO; SILVA, 1991, p. 50), muitas vezes à 

revelia do que a escola realmente precisava: “houve superdimensionamento das estruturas de 

apoio técnico e administrativo, crescimento sem controle do tamanho da máquina pública e 
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enfraquecimento das unidades prestadoras de serviços educativos” (MELLO; SILVA, 1991, p. 

51-52). 

As carreiras organizadas passaram a demandar a estruturação e regime de trabalho a 

partir de interesses do grupo amplamente considerado. Mesmo que legítimos esses interesses, 

eles não necessariamente levavam em conta as necessidades pedagógicas das escolas e seus 

projetos. O ponto das autoras, aqui, se encontra com o diagnóstico que Saviani (2013) também 

havia feito, quanto a se transpor à educação uma lógica binária de estado-patrão e trabalhador-

docente, na qual interesse dos outros grupos que compõem uma escola, alunos e comunidade 

como um todo, nem sempre são considerados. Os autores manifestaram posições políticas 

historicamente distintas, mas em ambos encontrei essa reflexão.  

Mello e Silva (1991) defenderam que que quanto mais se especializava e se 

complexificava a organização das carreiras na educação, menor se tornava a visão de conjunto 

e o poder decisório da própria escola: 

O crescimento, na quantidade e diversidade de profissionais, não foi acompanhado 

por esforços correspondentes na direção de integrar o trabalho pedagógico e de 

formular novas formas de organização do ensino em relação a conteúdos e recursos 

didáticos, que pudessem instrumentalizar a instituição escola – não os profissionais 

segmentados – para o desafio de administrar o processo de ensino-aprendizagem que 

se passa na escola, sobretudo nas escolas que atendem aos mais pobres (MELLO; 

SILVA, 1991, p. 50).  

Nesse diagnóstico, à medida que crescia a valorização das carreiras burocráticas, 

desvalorizava-se, nas instituições de ensino superior ou técnico, a formação dos profissionais 

encarregados do ensino estrito sensu, os professores. Isso teria gerado situações em que se 

gastava mais recursos e tempo na formação de psicólogos escolares do que professores de 

ciências (MELLO; SILVA, 1991). 

Também os vários turnos de funcionamento da escola e a diminuição do tempo de aula 

prejudicaram a pretensão de fortalecimento da autonomia escolar pela diversificação do 

currículo. Ou seja, a forma como a gestão do trabalho escolar foi se organizando, por vários 

motivos, tronou a autonomia escolar que a legislação consagrava algo utópico, quando não um 

problema para os docentes que, além da sala de aula, tinham de dar conta de tarefas de gestão 

e relação com a comunidade para as quais as carreiras não eram devidamente remuneradas e 

organizadas. 

Nesse mesmo sentido, o capítulo de conclusão de Saviani (2013) em “História das 

ideias pedagógicas no Brasil” reflete sobre como a conquista da autonomia pedagógica, pela 

qual os docentes lutaram nos anos 1980, se tornou, nos anos seguintes, uma possível armadilha, 
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dada a forma de organização do trabalho escolar e as dificuldades materiais de exercício da 

autonomia. 

Embora o diagnóstico seja parecido, a atribuição de responsabilidades e caminhos de 

solução, pelos educadores referidos, eram bastante distintas. Enquanto Saviani (2013) atribuiu 

parte desses problemas à própria concepção neoprodutivista de educação, com a busca pela 

máxima eficiência da escola, a flexibilização de processos e a avaliação quantitativa e 

padronizada de resultados, Mello (1993) parecia enxergar na maximização desses fatores o 

melhor caminho, ou seja, propunha, no início dos anos 1990, que as políticas educacionais 

apostassem mais seriamente na flexibilização do trabalho, na autonomia ampla da escola, 

inclusive para gestão de equipe, e na avaliação objetiva dos resultados de aprendizagem: 

O grau e conteúdo de autonomia das unidades escolares deve permitir sua interação 

mais efetiva com o meio social, de modo que a proposta pedagógica da escola e seu 

plano de desenvolvimento institucional reflitam a diversidade cultural, as demandas e 

aspirações da população usuária. Neste sentido, as políticas educativas deveriam 

prever estratégias de formação, recrutamento e seleção de recursos humanos as mais 

flexíveis e menos regulamentadas possíveis em seus aspectos formais, associadas 

a uma permanente avaliação de resultados, seja nos níveis de formação ou de 

desempenho de docentes e pessoal técnico. 

Os planos de carreira do pessoal da área de educação estabeleceriam diretrizes 

gerais mínimas quanto a regimes de trabalho e remuneração, delegando às 

escolas a gestão suplementar do tempo de trabalho docente e até de suplementação 

de pagamentos, vinculada à avaliação de resultados no nível do sistema e da própria 

escola. Em um cenário favorável, a escola deveria proceder até mesmo à admissão ou 

dispensa de pessoal, observados os direitos trabalhistas dos profissionais. Neste 

sentido, seria muito desejável que, nos países em que há garantia de estabilidade no 

emprego, esta não correspondesse a um posto fixo de trabalho na escola, e sim no 

sistema (MELLO; SILVA, 1991, p. 54-55, grifos nossos). 

A política centralizada de alocação de recursos humanos, a efetividade no emprego em 

cargo na escola61, e a consequente falta de autonomia da escola para selecionar, avaliar, manter 

ou dispensar sua equipe de acordo com as necessidades do projeto político-pedagógico foi uma 

das questões trazidas pela diretora de Escola Municipal de Ensino Fundamental em São Paulo 

que entrevistei em minha dissertação de mestrado (VILELLA, 2017). Vale trazer a fala 

transcrita da diretora, cujos apontamentos, realizados em 2017, cerca de vinte e cinco após a 

publicação de Mello (1993), chamam atenção para esse mesmo debate:  

E eu acredito que se você tem, por exemplo, um sistema aprovado pela Secretaria 

Municipal de Educação de uma escola que tem um projeto diferenciado, para isso 

precisa de professores que queiram estar lá e queiram abraçar esse projeto. Porque, na 

rede, tem quantos mil projetos? Cada escola tem um projeto! Então, para mim, essa 

 
61 Quando fala em efetividade do cargo na escola, a autora se refere ao fato de que a estabilidade foi conquistada 

não apenas quanto à carreira, mas também posto específico em que o profissional se aloca. Na sua proposta, a 

autonomia pedagógica da escola estaria mais garantida se a escola tivesse mais poder sobre alocação e dispensa 

dos profissionais, o que não implicaria, necessariamente, demissão da carreira, mas em colocá-los em 

disponibilidade para a Administração Central (MELLO; SILVA, 1991). 
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ideia de que existe só um projeto de escola não é verdade. Cada escola tem um jeito 

de fazer as coisas. Nós estamos tentando fazer deste jeito; então, se eu venho aqui não 

querendo fazer desse jeito, eu crio muita confusão. E aí o projeto tem que jurar de pé 

junto que ele dá certo, que ele é isso, que ele é aquilo… E não é bem isso…porque ele 

tem milhões de problemas. E eu não queria ter que ficar justificando o projeto o tempo 

todo. Eu queria poder pegar as críticas e trabalhar: “Bom, você está falando isso; então 

como é que a gente pode melhorar, dentro desta estrutura”. Porque foi a estrutura que 

a gente optou em determinado momento. Eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta de 

que as coisas possam se dar a partir de uma estrutura, porque, senão, não é nada. 

Senão, você não tem pesquisa; você não tem continuidade. Porque inventar coisa, cada 

administração que entra na prefeitura inventa uma nova coisa. E ninguém aprofunda 

nada. Eu sinto falta de um aprofundamento. Eu sinto falta em dizer “Olha, se a gente 

fizer assim, isso vai ganhando corpo! Isso tem muita perspectiva!” Isso constrói de 

verdade pessoas mais autônomas; garante um percurso de conhecimento para as 

crianças; isso também constrói professores mais atuantes, mais solidários, mais 

comprometidos com o projeto da escola (VILELLA, 2017, p. 92). 

A adesão dos professores ao projeto da escola é um ponto importante para situar a 

autonomia pedagógica como uma possibilidade em todas as escolas públicas, e não apenas em 

escolas experimentais ou de elite. Segundo a diretora entrevistada, a ideia de que cada escola 

pública pode ter um projeto próprio implica aceitarmos que os professores terão características 

e formas de trabalho distintas, a depender da escola em que estiverem: 

Precisava ter um corpo de gente muito mais empenhada em discutir este formato de 

escola. E aí eu acho que a gente tem um problema. Aí, a gente começa a ter problema 

porque não tem esse corpo. Por exemplo, todo ano a gente tem uma mudança de 

quinze professores. E professores que chegam, muitas vezes, e nem sabem que existe 

o projeto. Ou sabem e acham que o projeto é a coisa que eles pensam. Falam assim, 

por exemplo: “Ah, eu vou para aquela escola que tem um projeto, que tem isso, que 

tem aquilo…”. Só que ele não sabe nada do projeto. Aí ele chega aqui e fica com raiva 

do projeto porque ele quer dar aula; ele quer ter os alunos dele; ele não quer fazer [...] 

qualquer coisa que seja. Aí começam os conflitos (VILELLA, 2017, p. 92). 

As questões concretas apresentadas pela diretora entrevistada remetem ao diagnóstico 

de Mello e Silva (1991). As decisões sobre currículo, regime de trabalho docente e avaliação 

foram tomadas centralizadamente e o espaço que restou para decisão ao nível da escola tornou-

se cada vez menor. Para as autoras, as decisões centralizadas ainda teriam se dado “sob pressão 

dos interesses das entidades sindicais ou das instituições empresariais que formavam os 

profissionais da educação” (MELLO; SILVA, 1991, p. 53). Este é um tópico sensível e 

complexo do debate educacional brasileiro, que toca diretamente nos limites e desafios da 

autonomia pedagógica. 

Em resumo, de acordo com as autoras, caberia à escola a responsabilidade por elaborar 

seu plano de trabalho e administrar a equipe, determinando os aspectos mais relevantes da sua 

gestão pedagógica. Por outro lado, ao maior poder corresponderia maior responsabilidade, e a 

escola responderia pelos resultados alcançados por seus alunos, aferidos em um sistema de 

avaliação externa (MELLO; SILVA, 1991). 
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Essa concepção de autonomia pedagógica expressa em Mello (1993) e no debate 

internacional presente no documento da Unesco (DELORS et al., 1998) compuseram as ideias 

pedagógicas que se consolidaram dos anos 1990 em diante.  

Ainda que com ressalvas e limitações, tendo em vista que nem todos os elementos dessas 

propostas foram incorporados, essa concepção de organização da política educacional teve forte 

impacto nas políticas que se estruturaram no Brasil ao longo dos anos e décadas seguintes. Isso 

se verifica tanto na estruturação dos mecanismos de financiamento com caráter redistributivo 

(como Fundef e Fundeb), na definição de conteúdos mínimos (através dos PCNs e BNCC), na 

avaliação em larga escala (com a organização do Sistema Nacional de Avaliação) e, por fim, 

com atuação do estado na promoção de planos nacionais para as políticas de educação (PNEs 

2001 e 2014), além dá já comentada adesão à pedagogia das competências que é outro tema de 

destaque no relatório da Unesco (DELORS et al., 1998).  

Especificamente, no tema da autonomia pedagógica, as políticas públicas e ideias 

educacionais dos anos 1990 no Brasil absorveram as propostas de flexibilização de processos e 

controle de resultados como aposta política para a qualidade na educação, a exemplo do que 

veremos na LDBEN de 1996. 

É importante considerar que a afirmação da autonomia pedagógica nas políticas públicas 

foi resultado da evolução e do encontro de diferentes ideias e propostas pedagógicas. O debate 

sobre autonomia escolar compôs-se de distintas concepções de educação e de função da escola, 

assim como visões diversas do que seria qualidade na educação básica. 

Essas diferentes premissas podem ser observadas na comparação entre os movimentos 

de educação popular e escola cidadã, abordados aqui a partir do pensamento de Gadotti (2008, 

2012), Gadotti e Jacobi (2016) e Freire (1991, 1996, 2001, 2019) e o conceito de qualidade e 

objetivos da educação expressos no pensamento de Mello (1993) e Mello e Silva (1991).  

Nas produções acerca da autonomia da escola, Mello (1993, 1991) ressalta que a escola 

não teria por objetivo a formação da consciência crítica de trabalhadores ou a transformação 

social (concepção que considera ingênua), tampouco seria um aparelho burocrático de 

reprodução da ideologia de estado (concepção que afirma negativista ou reprodutivista). A 

função da escola seria a de instrumentar os que vão atuar em sociedade com os conteúdos 

necessários para tanto, sendo eles os códigos de leitura, escrita e matemática e o conhecimento 

científico do mundo físico e social: “necessidades de quem passa a viver em um mundo 

cambiante e de emergência da sociedade de informação” (MELLO; SILVA, 1991, p. 54).  

Estas novas demandas educativas reforçam a defesa que se fez da escola, desde os 

finais dos anos [19]70, como instituição destinada prioritariamente à 
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transmissão/apropriação do conhecimento sistematizado. Este último adquire agora 

um perfil bem mais nítido e pode ser traduzido como domínio de conteúdos, 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e de capacidades sociais. Esta seria, pois, 

a qualidade necessária e desejável, que ordenaria as novas políticas educativas 

(MELLO, SILVA, 1991, p. 54).  

Nessa concepção, a educação é entendida não somente como uma exigência para o 

exercício da cidadania como também uma necessidade estratégica na promoção do desempenho 

social e econômico da população e condição indispensável para obter sucesso na nova ordem 

de competição internacional (MELLO, SILVA, 1991).  

Há, assim, grande influência das novas teorias do capital humano, de que falavam 

Saviani (2013) e Martins (2002a), e da pedagogia das competências (CHIZZOTTI, 2012), 

acomodadas aos objetivos de participação e cidadania vindos da redemocratização e da 

Constituição Federal de 1988. 

Assim, o objetivo da afirmação da autonomia pedagógica é distinto: enquanto as ideias 

pedagógicas que abordei nos capítulos anteriores falavam na autonomia pedagógica para 

afirmação da escola como um espaço de formação política e cultural de uma comunidade (a 

exemplo de Freire, 1991 e Gadotti, 2008), em Mello (1991, 1993), a defesa de autonomia como 

autoria do projeto pedagógico tem um propósito de aprimoramento de processos internos de 

gestão da escola, com foco na aprendizagem dos conteúdos e competências, concepção que 

relatei na leitura do Relatório da Unesco (DELORS et al., 1998). Ambas as ideias pedagógicas, 

a meu ver, afirmaram a autonomia pedagógica como fator de qualidade educacional, mas 

apresentaram concepções diferentes do que seria qualidade. Daí a importância, no segundo 

caso, da avaliação externa como elemento da autonomia e responsabilidade das escolas, 

enquanto outros autores vão focar mais nos aspectos de gestão democrática para tomada de 

decisões coletivas.  

Independentemente de afirmarmos essas visões como mais ou menos compatíveis, é 

interessante como os autores se encontram na defesa da autonomia pedagógica, definida como 

autoria do PPP, e até em aspectos bastante polêmicos da autonomia como as propostas de maior 

capacidade de decisão das escolas quanto à gestão da equipe de profissionais, de eliminação ou 

redução de instâncias intermediárias da burocracia e até na crítica a uma apropriação da escola 

por interesses corporativos.  

Parece que o tema da autonomia pedagógica, que Azanha (1998) apontava como um 

consenso discursivo, na verdade reorganiza os tradicionais grupos políticos na educação, a 

ponto de educadores ou ideias pedagógicas de visões bastante distintas quanto à função da 

escola ou até a concepção de educação, se encontrarem na crítica à burocracia, ao 
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corporativismo e à ausência de poderes da escola e, portanto, na defesa de ampla autonomia 

pedagógica.  

O que se pode afirmar até aqui é que os anos 1990 agregaram novos elementos às ideias 

pedagógicas e políticas públicas no tema da autonomia escolar. A autonomia pedagógica, até 

esse momento, se referia principalmente à democratização da escola pela abertura à 

comunidade, para que essa tomasse parte na autoria de um projeto concreto de educação, 

podendo intervir no seu currículo e nas decisões cotidianas. A partir dos anos 1990, se refere 

também à flexibilização dos processos internos para que o foco passasse ao controle de 

resultados, a partir da avaliação da aprendizagem. São concepções incompatíveis de 

autonomia? 

Nas discussões acerca de uma nova LDBEN, que abordarei no próximo tópico, essas 

tendências se enfrentam e, de algum modo, se acomodam, tanto no processo de tramitação como 

na Lei aprovada. As mudanças pelas quais passam o Brasil e a educação deram o contexto desse 

encontro mais ou menos conflituoso.  

 

 

4.7.2 Uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 

 

Toda a vez que um novo projeto de lei de Educação Nacional 

vier à tona é porque algo de muito significativo e problemático 

está passando pelas forças sociais presentes em nossa 

sociedade. 

Carlos R. J. Cury 

 

Segundo Cury (1997a), uma LDBEN não é um tema de pedagogos, mas um texto que 

contém em si toda a problemática nacional. Temas como a intervenção do Estado na educação, 

o alcance da descentralização federativa, a definição de conteúdos mínimos a serem ministrados 

a todos e todas, a abertura ao pluralismo de ideias e à diversidade de culturas, tudo isso, que 

conversa diretamente com as principais questões políticas de uma nação, é endereçado por uma 

lei geral para a educação. 

A expressão “diretrizes e bases”, que só veio a aparecer na Constituição Federal de 1946 

(em 1934 era “diretrizes da educação”) foi inserida pelo então parlamentar Gustavo Capanema, 

e é fruto de sua concepção centralizadora do papel do estado nessa área (HORTA, 1997a). Mas 
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os sentidos atribuídos ao termo, tanto na Constituição de 1946, quanto nas Constituições e leis 

da educação que se seguiram, sempre estiveram em disputa. 

A primeira menção à competência da União para dispor sobre Diretrizes da Educação 

Nacional foi na Constituição de 1934. Como relatado nesta tese, as constituições posteriores 

deram maior ou menor amplitude a essa competência, e os governos a atenderam de formas 

diversas, ora com leis gerais, ora com leis orgânicas específicas a cada etapa de ensino, ora com 

processo representativo de elaboração, ora com imposição autoritária.  

No caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (Lei n.º 9.394, de 

20 de dezembro de 1996), as competências da União, na esteira da Constituição Federal de 

1988, são amplas, mas não centralizadoras, sendo marcante o caráter flexível da 

regulamentação dos sistemas de ensino, a repartição de competências federativas e o 

reconhecimento da autonomia da escola em três âmbitos, pedagógico, financeiro e 

administrativo. A construção desse caráter foi fruto de intensas disputas parlamentares, 

envolvendo amplamente a sociedade civil brasileira.  

Foi a Constituição Federal de 1988 que tornou necessária uma nova LDBEN, mas 

discussões sobre uma nova lei geral para a educação se iniciaram ainda antes. 

O início dos debates sobre a LDBEN de 1996 deu-se em 1986, em meio à forte tendência 

de participação dos movimentos educacionais na formulação de políticas pelo Poder Legislativo 

(BRITO, 1997). Essa mesma onda de participação, conforme relatei em capítulo anterior, trazia 

fortemente a pauta da autonomia pedagógica da escola pública, associada à gestão democrática. 

Para Brito (1997, p. 48), no setor educacional, “enfatizou-se a importância da legislação 

como transformadora da realidade social”. O projeto educacional não era visto como obra 

exclusiva da legislação, mas uma grande atenção foi dada à formulação da nova base jurídica 

para a educação pública e privada nacionais, entendendo-se a legislação como instrumento 

capaz de acentuar ou amenizar as ideias pedagógicas em voga (BRITO, 1997). 

A LDBEN de 1996 teve sua tramitação iniciada no mesmo ano de promulgação da 

Constituição Federal, 1988. Diferentemente de outras LDBENs, ela começou por iniciativa do 

Legislativo e não do Executivo. A propositura se deu na Câmara dos Deputados.  

Em 1987, Dermerval Saviani redigiu o texto “Contribuição à elaboração da nova LDB: 

um início de conversa” (SAVIANI, 1988), sob a forma de anteprojeto de Lei. Esse texto foi 

utilizado pelo então deputado Octávio Elísio para iniciar a tramitação de uma LDBEN no 

Congresso, confirmando uma expectativa do movimento de educadores quanto a pautarem 

propostas educacionais no Legislativo (BRITO, 1997). 
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De fato, assim como na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, na tramitação 

da LDBEN de 1996 houve uma participação importante da sociedade civil. Diferentes 

organizações e especialistas levaram ao Congresso Nacional suas propostas para uma nova lei 

geral da educação.  

Os mesmos grupos que se organizaram para participar dos debates da Constituinte, 

participaram das discussões e tramitação desta LDBEN, tanto os grupos ligados à escola 

pública, como ao setor privado (empresarial, religioso ou comunitário). Os temas principais de 

discussão entre estes atores giraram em torno de repasse de recursos públicos para instituições 

privadas, bolsas de estudo, gestão democrática, papel do Conselho Federal ou Nacional de 

Educação, regulamentação das instituições educacionais sem fins lucrativos, autorização de 

funcionamento de escolas privadas e autonomia das instituições de ensino superior (BRITO, 

1997). 

Além das clássicas disputas ligadas ao público e privado, Cury (1997a) destaca que a 

participação social na tramitação da LDBEN também deve ser compreendida pela presença 

marcante das associações profissionais, da qual decorreram questões que passariam a ser cada 

vez mais marcantes nas disputas educacionais. Para o autor, essas questões eram “tanto relativas 

à dificuldade de discriminar o que é legitimamente nacional, o que é legitimamente estadual, 

municipal, quanto o que deve ser entendido como um corporativismo adequado ao teor nacional 

e global da lei” (CURY, 1997a, p. 25).  

Nos oito anos de tramitação da LDBEN de 1996, os diferentes projetos que se 

sucederam confrontaram textos mais ou menos abrangentes e embates mútuos ligados ao que 

se considerava ou um excesso de regulamentação, corporativismo e invasão da autonomia de 

estados, municípios e instituições privadas (análises normalmente direcionadas aos projetos da 

Câmara) ou de demasiada generalidade, licenciosidade com a iniciativa privada e excesso de 

descentralização (apontamentos mais direcionados aos projetos do Senado).  

Normalmente, setores representantes da educação privada defendiam uma lei não 

exaustiva, contendo apenas princípios básicos, especialmente no que se referia à intervenção 

do Estado nas escolas privadas (BRITO, 1997). Já os projetos elaborados ou apoiados pelas 

entidades de classe, especialistas em educação e, em geral, pelos grupos ligados à escola 

pública, propunham uma regulamentação mais detalhista da educação nacional, tanto no âmbito 

da educação pública como da regulação e controle da iniciativa privada. 

Nos embates entre projetos, uma questão de fundo que se colocava era quanto ao grau 

de adequação da educação ao mundo globalizado que se impunha e o papel do Estado na 

implementação de novos rumos educacionais. As propostas do Senado, em regra, atendiam 
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mais a diretrizes de desregulamentação e reforma do Estado (CURY, 1997a). As propostas da 

Câmara, por sua vez, onde a tramitação se iniciou, se contrapunham a essas tendências e 

propunham maior regulamentação e presença do Estado.  

As propostas nascidas na Câmara dos Deputados ainda traziam muito fortemente o 

clima e as pautas que animaram a Constituinte de 1987-1988, com ênfase na democratização 

das instituições de educação, na construção da cidadania através da participação, no papel 

central e protagonista do Estado no fornecimento do direito à educação. Já as propostas que 

foram se agregando aos projetos iniciais, sobretudo no Senado, estavam mais alimentadas pelas 

novas diretrizes internacionais, incluíam demandas pela modernização do Estado, 

racionalização de recursos e ênfase no papel da escola na sociedade do conhecimento. 

Essas disputas também confrontaram concepções diferentes de autonomia pedagógica 

da escola, de forma que o tema, que guardava um grande consenso discursivo nos anos 1980 – 

porque visto a partir do processo de democratização – mudou de figura ao longo dos anos 1990 

– quando passou a ser visto a partir das discussões sobre tamanho e função do Estado. A 

tramitação da LDBEN de 1996 conta essa história. O contexto político e econômico mudou 

enquanto o parlamento construía a nova lei educacional.  

Ainda na tramitação na Câmara dos Deputados, após negociações e modificações no 

texto inicial, o substituto do deputado Jorge Hage incorporou muito do primeiro texto, que havia 

contado com forte contribuição dos movimentos educacionais ligados à escola pública e das 

propostas inaugurais de Saviani (1988). Em 1991, o projeto foi ao Plenário da Câmara, onde 

recebeu milhares de emendas, e em 1993 voltou à Comissão de Educação, antes de ser 

encaminhado ao Senado. 

Nesse intervalo, entre 1988 e 1993, o Poder Executivo ainda se manteve relativamente 

distante da discussão da LDBEN. Segundo Brito (1997), havia manifesta discordância do MEC 

quanto a alguns pontos do projeto, sobretudo em temas de organização federativa do ensino e 

de livre iniciativa das instituições privadas, mas essa discordância não chegou a impactar 

diretamente a tramitação das propostas na Câmara. Também nesse intervalo, em 1990 

propriamente, a composição do Congresso Nacional foi modificada em nova eleição. Cerca de 

60% dos constituintes não foram reeleitos e o Congresso que nasceu na esteira da eleição do 

novo presidente da República, Fernando Collor de Mello, era notadamente mais conservador 

do que aquele que redigiu a Constituição Federal de 1988. 

Com a chegada da LDBEN ao Senado, novas audiências públicas e emendas foram 

realizadas. Entraram em cena os projetos substitutivos do senador Darcy Ribeiro. Entre 1992 e 

1996 foram sete substitutivos. Via de regra, as propostas que ganharam espaço no Senado 
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abrigavam (i) maior descentralização federativa, com ênfase no papel dos municípios, (ii) maior 

flexibilização na organização pedagógica das escolas – tanto pública quanto privadas; (iii) 

desregulamentação do ensino superior privado; e (iv) um deslocamento para o Poder Executivo 

Federal (MEC) de atribuições que nos projetos da Câmara eram do CNE, principalmente nos 

temas das diretrizes curriculares para o ensino fundamental e de avaliação externa das escolas.  

O projeto que vinha da Câmara dos Deputados foi perdendo espaço enquanto conjunto. 

Conduzindo ativamente as discussões e negociações no Senado, Darcy Ribeiro aprovou um dos 

projetos substitutos, acomodando tendências contraditórias, mas com predomínio geral das 

propostas que surgiram no Senado. Oito anos após o início da tramitação, o Congresso Nacional 

aprovou a Lei n.º 9.394/1996. Em 20 de dezembro de 1996, o Brasil tinha uma nova LDBEN.  

O contexto legislativo em que esse processo se deu não foi trivial: o Congresso Nacional 

que começou a discussão sobre uma nova LDBEN era o mesmo que elaborou e aprovou o 

capítulo de educação na Constituição, mas o Congresso que concluiu e aprovou o texto era 

outro, substancialmente diferente. 

Além disso, entre 1988 e 1996, quatro presidentes da República estiveram à frente do 

Poder Executivo Federal: José Sarney, de 1985 a 1990, que era o vice-presidente eleito 

indiretamente, por meio de colégio eleitoral, ainda sob a égide da Constituição de 1967, e que 

assumiu após a morte de Tancredo Neves; Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992, primeiro 

presidente eleito por voto direito desde 1960 e que renunciou ao cargo nas fases finais de um 

processo de impeachment; Itamar Franco, de 29 de novembro de 1992 a 1995, que assumiu 

interinamente enquanto vice de Collor; e Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 1995 a 2003, 

o primeiro presidente desde Juscelino Kubitschek a começar um mandato após eleição em voto 

popular e terminá-lo com a chegada regular de novas eleições. 

Ao longo dos primeiros anos da redemocratização havia ainda uma desconfiança 

recíproca entre os Poderes Executivo e Legislativo Federais, intensificada pelo processo de 

impeachment do primeiro presidente eleito e pelas crises econômicas. Os sucessivos Planos 

Econômicos elaborados e postos em vigor pelo Poder Executivo não logravam sucesso em 

combater a hiperinflação e minavam a legitimidade e o poder de negociação desse Poder. A 

partir de 1995, essa dinâmica se alterou. Com a estabilização da moeda, da economia e da 

situação política, Fernando Henrique Cardoso teve crescente apoio do Congresso para 

implementar uma série de reformas, várias delas com impacto na organização da educação. Se 

ao longo da tramitação da LDBEN na Câmara (1988-1993) o Poder Executivo manteve-se 

relativamente distante das discussões no Congresso, o mesmo não se pode dizer dos três anos 

finais de tramitação no Senado. 
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O Executivo Federal passou a ter um papel mais ativo, não só nos debates legislativos, 

mas na definição das políticas e rumos da educação pública, sobretudo nos temas de 

financiamento, avaliação e currículo. Algumas reformas educacionais foram realizadas por 

PEC, o que demandava maioria qualificada do Congresso Nacional, outras por Medidas 

Provisórias, o que reforçava esse aspecto de concentração da iniciativa de ação no Poder 

Executivo. O MEC passou a ter uma iniciativa importante em quase todos os campos da 

educação escolar, não apenas no financiamento e organização do Sistema, mas também nos 

componentes curriculares, materiais didáticos, uso de tecnologia, ou seja, em temas que 

afetavam diretamente o dia a dia da escola.  

No interregno dos debates sobre a LDBEN de 1996, em que essas mudanças se 

operaram, o sentido que o debate sobre autonomia das escolas assumia também mudou 

significativamente. 

Em 1988, início da tramitação, o tom das discussões sobre autonomia escolar era o dado 

pela redemocratização. Democratizar o Estado era a palavra de ordem. O princípio da gestão 

democrática, nesse contexto, tinha grande destaque. Ao mesmo tempo, o direito à educação se 

ampliava e para tanto era importante a regulamentação da educação em diversos aspectos. 

Nesse contexto em que democratização e participação eram os princípios orientadores 

das discussões que tomavam a Academia e a Política, a autonomia pedagógica da escola era 

lida sob esse ponto de vista. Autonomia era sinônimo de democratização das instâncias 

decisórias e de participação social na educação, do MEC à escola. A possibilidade de construção 

coletiva do projeto político-pedagógico escolar estava nesse contexto. As propostas de mais 

participação estavam contidas nos projetos iniciais da LDBEN de 1996, direcionadas tanto à 

educação pública como às instituições privadas, com mais resistência nesse segundo grupo. Na 

visão de quem propunha maiores níveis de participação e democratização do ensino, a 

regulamentação da educação não era um obstáculo para a autonomia, pelo contrário, as normas 

serviriam para implementar e garantir a autonomia e a gestão democrática, desde que essa 

regulamentação fosse ela própria também constituída democraticamente, mediante participação 

social, instâncias paritárias, colegiadas etc. Nesse contexto, o CNE foi inicialmente pensado 

como um órgão que teria maior protagonismo e autonomia.  

Completado o primeiro ciclo de redemocratização, o clima mudou. A economia, a 

concepção de Estado, a configuração do que se entendia por sociedade civil, tudo isso mudou. 

Os princípios ligados ao momento de redemocratização passaram a dividir espaço com as 

discussões sobre modernização, eficiência, internacionalização de parâmetros curriculares, 

descentralização, desregulamentação, flexibilização. Tudo isso num contexto de maior 
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legitimidade e estabilidade do Executivo que, com capacidade de ação, passou a construir uma 

série de políticas educacionais que se tornaram a base da educação nacional, complementando 

com novas normas e instituições o projeto educacional da Constituição de 1988. 

É nesse contexto que o MEC assumiu parte das competências que os primeiros projetos 

de LDBEN atribuíam ao CNE. Se as palavras de ordem eram democratização e participação, a 

elas se agregaram outras: ação, modernização, racionalização. A concepção de autonomia 

escolar se aproximou mais dos conceitos de flexibilização, descentralização, 

desregulamentação e em alguma medida até desoficialização (CURY, 1997b). Nesse sentido, 

as propostas que ganharam força nos trâmites finais da aprovação da LDBEN abrigavam maior 

autonomia escolar das instituições privadas e públicas, as primeiras sujeitas a menor controle 

regulamentar e as segundas à maior flexibilização para organização pedagógica interna.  

Ao longo da tramitação que trouxe essas mudanças, a previsão legal sobre autonomia 

pedagógica das escolas, como texto, não mudou, seu sentido é que foi alterado.  

Nos movimentos educacionais com capacidade de influenciar a formação e concepção 

de políticas públicas, aos especialistas e às entidades de classe, que viam a autonomia como 

sinônimo de participação, se juntaram novos atores, como as agências internacionais e o terceiro 

setor empresarial, que também se alinham o princípio da autonomia, mas o aproximam de 

propostas de desregulamentação e flexibilização. Ambos os aspectos estão presentes no texto 

final da Lei.  

Do ponto de vista da autonomia pedagógica, a LDBEN/1996 consolidou a previsão 

desse princípio e ampliou significativamente a dimensão da autonomia.  

Segundo Cury (1997b), a Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996 pode ser 

compreendida a partir de dois grandes eixos: o da flexibilidade e o da coordenação. Esses dois 

aspectos estruturantes da LDBEN trouxeram características novas para a organização e 

funcionamento da escola brasileira. Essas características têm grande relação com o tema da 

autonomia. A autonomia pedagógica da escola, expressamente reconhecida no Art. 15 da 

LDBEN/1996 é o resultado do equilíbrio entre estes dois eixos: coordenação e flexibilização.   

No eixo da coordenação, o Art. 8º da LDBEN/96 não deixa dúvidas quanto à 

possibilidade de uma política nacional de educação, com objetivos unificados, coordenada e 

articulada pela União62, mantendo o espírito da Constituição Federal de 1988. Essa coordenação 

se exerce com destaque em três principais âmbitos: financiamento, currículo e avaliação.  

 
62 Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 

respectivos sistemas de ensino. 
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O Art. 9º estabelece a incumbência da União para assegurar um processo nacional de 

avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, com a cooperação 

dos sistemas63. A União passou a ter controle sobre o processo avaliativo do rendimento de 

todas as escolas, em todos os níveis de educação, como um agente externo desse processo, que 

estabelece e monitora padrões de desempenho. As expressões “avaliar” ou “avaliação” 

aparecem em 13 dos 92 artigos originais da LDBEN e foram repetidas mais de 20 vezes, 

revelando a inédita centralidade do tema (CURY, 1997b). 

O estabelecimento de um Sistema Nacional de Avaliação já estava presente desde os 

primeiros projetos de LDBEN na Câmara, não havendo incompatibilidade principiológica entre 

a avaliação externa do rendimento escolar e a autonomia vista a partir da gestão democrática. 

Segundo Cury (1997b), é a forma como a coordenação da avaliação se dá na prática que vai 

dizer se a tendência prevalecente é mais ou menos democrática, mais ou menos centralizadora. 

Para o autor, haveria duas tendências em jogo, as quais contariam com diferentes forças de 

atração, considerando a legislação e a tradição das políticas brasileiras.  

Uma primeira concepção de avaliação, mais centralizadora e padronizada, seria 

favorecida pela tradição centralista do executivo federal brasileiro e pela perda de poderes do 

CNE na versão final da LDBEN, cujos atos passaram a depender de aprovação ministerial. A 

uma segunda concepção de avaliação nacional, mais diversa, colaborativa, abrangente e aberta 

à inovação, contariam, favoravelmente, a permanência do CNE como um órgão que assegura a 

participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional64, cabendo a ele emitir 

pareceres sobre diferentes temas, incluindo a avaliação. Também favorece essa concepção 

democrática de avaliação a interpretação abrangente do Art. 3º da LDBEN/96, referente à 

gestão democrática, sendo ela aplicável não apenas ao estabelecimento escolar, mas a todas as 

instâncias da educação pública, inclusive as de elaboração de políticas de avaliação (CURY, 

1997b). Por fim, como elemento mais favorável à segunda hipótese estaria a previsão expressa 

na LDBEN da autonomia pedagógica das escolas, enquanto poder-dever de elaboração do PPP. 

A elaboração do PPP por cada escola traz uma dimensão de construção também local de 

critérios de avaliação, combinados aos critérios externos, já que não é possível separar o projeto 

 
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e 

exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 
63 Art. 9º A União incumbir-se-á de: 

[...] VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, 

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

ensino. 
64 LDBEN/1996. Art. 9º, § 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções 

normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. 
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pedagógico da avaliação dos objetivos e processos que ele estipula. Assim, no tema da 

avaliação, Cury (1997b) afirma que, embora predomine a coordenação, não há 

incompatibilidade entre ela e o eixo da flexibilidade e autonomia.  

No âmbito do currículo, a LDBEN/1996 também reforça o caráter de coordenação como 

um eixo estruturante da Lei. No Art. 9º, IV, foi determinado que a União deve estabelecer, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para 

a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 

conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. 

O Art. 22, por sua vez, estabelece as finalidades da educação básica: “desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. E o Art. 26 previu que 

os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar 65. 

Além disso, seja no texto original, seja a partir de alterações agregadas nos anos 

posteriores, a LDBEN/1996 estabeleceu uma série de obrigações curriculares às escolas, 

abrigando desde especificações quanto ao ensino de história, arte, educação física e línguas 

estrangeiras, até previsão de conteúdos de dança, religião, direitos humanos, nutrição, Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) e cinema nacional.  

O Art. 27 estabelece, por exemplo, que os conteúdos curriculares da educação básica 

devem promover a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos e à ordem democrática. Devem ainda se orientar para o trabalho e promover o 

desporto educacional e o apoio às práticas desportivas não formais. Nota-se que, convivendo 

com a autonomia pedagógica, a legislação nacional, mesmo antes da BNCC, não deixou de 

estabelecer, por vezes de forma fragmentada, uma série de regras, ora mais gerais, ora mais 

específicas, quanto a determinações de currículo, em paralelo à previsão de construção de uma 

Base Nacional Curricular Comum. 

Por fim, outro reflexo importante da dimensão de coordenação foi a regulamentação da 

contratação e do regime dos docentes. O Art. 67 da LDBEN/1996 instituiu o ingresso exclusivo 

por concurso público de provas e títulos, o piso salarial profissional, a progressão funcional 

 
65 A previsão de uma base curricular já estava no texto original da LDBEN em 1996. Uma lei de 2013 (Lei n.º 

12.796, de 2013) atualizou a redação apenas para trocar o termo “clientela”, que constava na redação original, por 

“educandos”, sendo esta a atual redação completa: “Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino 

e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos”.  
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baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho e a obrigatoriedade de os 

regimes de trabalho preverem um período reservado a estudos, planejamento e avaliação. 

No eixo flexibilidade, a LDBEN de 1996, diferentemente de outros dispositivos legais 

sobre a educação no passado, “abre um campo extremamente grande para iniciativas mais 

autônomas por parte dos sujeitos interessados” (CURY, 1997b, p. 98). 

Há pelos menos duas dimensões dessa flexibilidade como marca da Lei: a da 

descentralização federativa e a da desregulamentação burocrática. No primeiro caso, a 

descentralização federativa está expressa na demarcação de responsabilidades aos estados e, 

principalmente, aos municípios, que ganharam novas e importantes competências educacionais. 

A Emenda Constitucional n. 14 complementou esse aspecto, especificando o regime de 

colaboração e suas formas de manutenção. 

Já no âmbito da desregulamentação burocrática, mais propriamente ligado às 

possibilidades de autonomia escolar, a LDBEN de 1996 diminuiu os controles cartoriais e 

possibilitou que os sistemas de ensino, cada qual a partir de seus órgãos normativos próprios, 

reduzissem a burocracia ligada à atividade escolar. Nos termos da descentralização federativa, 

a efetividade dessa medida depende de como cada estado ou município se organiza, mas é fato 

que a LDBEN, em si, orienta para a desburocratização e para a autonomia pedagógica das 

escolas: “o espírito da lei conduz à flexibilidade e à autonomia” (CURY, 1997b, p. 99). 

A introdução dos projetos pedagógicos nos estabelecimentos escolares é o marco mais 

proeminente desse novo espírito. A partir da LDBEN de 1996, o significado de autonomia 

pedagógica das escolas está expressamente ligado à autoria de um projeto político-pedagógico 

em cada estabelecimento escolar. Foi a primeira vez que autonomia da escola e autoria do PPP 

apareceram vinculados em um texto legal (AZANHA, 1998). Assim, a lei possibilita que as 

escolas sejam planejadas de acordo com suas peculiaridades e demandas locais. 

Os documentos legais anteriores a estes, quando falaram em autonomia, se limitaram à 

possibilidade de a escola constituir o próprio regimento escolar, mas não vincularam a esse 

regimento a existência de um PPP também próprio.  Ao possibilitar que cada escola tenha seu 

projeto, a LDBEN estabeleceu uma importante mudança quanto à concepção de escola, 

buscando superar uma visão de escola pública como aparelho burocrático do Estado. 

O PPP é o documento que define a identidade da escola, de forma que a Lei geral da 

educação passa a admitir, e incentivar, que cada escola tenha uma identidade própria. Além de 

retratar a realidade de cada escola e comunidade, o PPP também é um guia e uma carta de 

intenções, no sentido de expor objetivos, propostas e estratégias de ações para alcançá-lo. Para 

Gadotti (2012, p. 42): “Um projeto é um esforço de integração da escola em um propósito 
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educativo comum, a partir das práticas vigentes na situação institucional” e “elaborar um 

projeto pedagógico é um exercício de autonomia”. 

Deve ser um documento vivo, ao alcance de todos e capaz de dar parâmetros para a 

tomada de decisão por todos os membros da comunidade escolar. Tudo o que é planejado, 

executado e avaliado na escola deve estar de acordo com o PPP.  

Há, contudo, parâmetros e limites. A escola autora de seu projeto continua parte do 

Sistema Nacional e Estadual ou Municipal de Educação. O PPP deve estar de acordo com as 

normas e diretrizes, inclusive curriculares, de todas essas instâncias e, ao fim, com a 

Constituição Federal. 

O regimento escolar, por sua vez, é o conjunto de normas da escola que organiza seu 

funcionamento, incluindo a organização administrativa, didática, pedagógica e disciplinar da 

instituição, bem como direitos e deveres de quem a compõe. Ele é menos um guia de intenções 

do que um conjunto de prescrições que regula as relações entre a instituição, seus funcionários, 

gestores e estudantes. 

Pelo seu caráter administrativo e normativo, o regimento escolar também é uma 

ferramenta de autonomia e gestão democrática, e deve ser usado pela escola para dar 

cumprimento ao PPP. Para entrar em vigor, ele deve ser aprovado pelas secretarias de educação 

e, assim como o PPP, deve estar de acordo com a legislação aplicada no País, no estado ou 

município. 

Se a escola pode ter seu regimento, mas o projeto é imposto, não se pode dizer que haja 

autonomia. Por outro lado, se o PPP é autoral, mas as regras que regem o dia a dia da escola 

não o são, a autonomia está incompleta (VIELLLA, 2017). Desse modo, no plano legal, a 

LDBEN/1996 vai conferir o maior grau possível de autonomia pedagógica às escolas, que é 

capacidade de elaboração do PPP e do regimento escolar. 

Trazendo novamente a comparação com as leis de educação anteriores, a sistematização 

se completaria da seguinte forma: 
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Quadro 7 - Previsão sobre regimento escolar e currículo experimental nas leis educacionais – parte 2 

 
Elaboração de Projeto pedagógico 

ou regimento escolar próprios  
Regimes experimentais 

Reforma Francisco Campos 

(Decretos n.º 19.890/1931 e n.º 

21.241/1932 – Reorganização do 

ensino secundário) 

Menciona regimento próprio ao 

Colégio Pedro II e estabelecimentos 

equiparados, mas não define a função. 

 

Não trata de um PPP próprio da 

escola 

Não menciona 

Reforma Capanema 

(Decreto-Lei n.º 4.244/1942 – Lei 

orgânica do ensino secundário) 

Art. 85. Cada estabelecimento de 

ensino secundário organizará um 

regimento destinado a definir de 

modo especial a sua organização e a 

sua vida escolar, e bem assim o seu 

regime disciplinar. 

 

Não trata de um PPP próprio da 

escola 

Não menciona 

Lei n. 4.024/1961 

(Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) 

Art. 43. Cada estabelecimento de 

ensino médio disporá em regimento 

ou estatutos sôbre a sua organização, 

a constituição dos seus cursos, e o seu 

regime administrativo, disciplinar e 

didático. 

 

Não trata de um PPP próprio da 

escola 

Art. 104. Será permitida a 

organização de cursos ou escolas 

experimentais, com currículos, 

métodos e períodos escolares 

próprios dependendo o seu 

funcionamento para fins de 

validade legal da autorização (...) 

Lei 5.692/71 (Diretrizes e Bases 

para o ensino de 1° e 2º graus) 

Art. 2º Parágrafo único. A 

organização administrativa, didática e 

disciplinar de cada estabelecimento 

do ensino será regulada no respectivo 

regimento, a ser aprovado pelo órgão 

próprio do sistema, com observância 

de normas fixadas pelo respectivo 

Conselho de Educação. 

 

Art. 70. As administrações dos 

sistemas de ensino e as pessoas 

jurídicas de direito privado poderão 

instituir para alguns ou todos os 

estabelecimentos de 1º e 2º graus por 

elas mantidos, um regimento comum.  

 

Não trata de um PPP próprio da 

escola 

Art. 64. Os Conselhos de Educação 

poderão autorizar experiências 

pedagógicas, com regimes diversos 

dos prescritos na presente Lei, 

assegurando a validade dos estudos 

assim realizados. 

Lei n.º 9.394/1996 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

Art. 12. Os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns 

e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de: I - elaborar e 

executar sua proposta pedagógica;  

 

Não traz diretamente a tarefa de 

elaborar um regimento escolar, mas 

menciona diversas vezes o regimento 

interno como um documento próprio 

da escola. 

Art. 81. É permitida a organização 

de cursos ou instituições de ensino 

experimentais, desde que 

obedecidas as disposições desta 

Lei. 

Fonte: Construção da autora (2021). 
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Embora a LDBEN de 1996, no Art. 81, também traga uma previsão relativa à 

organização de escolas experimentais, a diferença mais importante com relação às normas 

anteriores, no tema da autonomia pedagógica, é que a atribuição de elaboração da proposta 

pedagógica se dirige a todas as escolas (Art. 12), e não somente às escolas experimentais (Art. 

81). Desse modo, autonomia pedagógica passa a ser para todos.  

Também na LDBEN/96, são os artigos 12, 13 e 14 que dão a dimensão democrática 

desse projeto e determinam que sua elaboração seja tarefa de toda a comunidade escolar. A 

autonomia pedagógica, assim, mantém uma ligação direta com a gestão democrática. 

O Art. 15, por sua vez, além de garantir as três dimensões da autonomia, afirmando 

também as dimensões de gestão administrativa e financeira, além de pedagógica, estabelece 

uma obrigação aos sistemas de ensino de assegurarem à autonomia escolar de forma 

progressiva, ou seja, orientando a organização de seus sistemas para que escolas tivessem cada 

mais autonomia: “Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa 

e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público” (BRASIL, 

1996, n.p.). 

Além dos artigos ligados à elaboração do PPP, outras previsões da Lei n.º 9.394/1996 

complementam esse grande eixo de flexibilização e autonomia que a lei apresenta. Nesse 

sentido, há tanto previsões mais principiológicas como regras bem concretas de flexibilização. 

No campo dos princípios, o Art. 1º apresenta uma definição ampla de educação, não 

restrita à educação escolar, afirmando que “a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. O § 1º do mesmo artigo afirma que a LDBEN disciplina a educação escolar, “que se 

desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias” (BRASIL, 

1996). Já o Art. 3º, X, institui a valorização da experiência extraescolar como um dos princípios 

do ensino. Os princípios indicam uma visão mais ampla e flexível de educação, para além da 

escolarização. 

Chama atenção o Art. 24, que autoriza o acesso aos estudos “independente de 

escolarização prévia”, reconhecendo outras formas de educação, que não a escolar. Por outro 

lado, o Art. 6º afirma que é “dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 

educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade”. E o Art. 12, ao estabelecer as 

incumbências dos estabelecimentos de ensino, estipulou nos incisos VII e VIII o dever de a 

escola informar a família sobre a frequência e rendimento dos alunos e notificar ao Conselho 
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Tutelar a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima do percentual permitido 

em lei66 67. 

Há, também, regras mais concretas orientando a autonomia pedagógica dos 

estabelecimentos escolares. No Art. 12, que estabelece as atribuições das escolas, além da tarefa 

de elaborar e executar sua proposta pedagógica, cumpre às escolas administrar seu pessoal e 

seus recursos materiais e financeiros e articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola. 

O Art. 14, já mencionado, garante a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local 

em conselhos escolares ou equivalentes 

Quanto às regras de organização pedagógica, o Art. 23 flexibilizou a seriação escolar e 

abriu margem significativa para a organização autônoma das fases do ensino:  

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na 

idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 

1996, n.p.). 

O Art. 24 da LDBEN também exemplifica as margens mais amplas de liberdade, tanto 

dos sistemas de ensino quanto dos estabelecimentos escolares, na organização da educação. 

Segundo este artigo, a classificação dos alunos para etapas posteriores de ensino pode seguir 

diferentes critérios. Segundo o inciso III, nos estabelecimentos que adotam a progressão regular 

por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial e o inciso IV afirma 

as classes ou turmas podem ser organizadas com alunos de séries distintas para o ensino de 

parte dos componentes curriculares.  

 
66 Essas duas incumbências da escola, relativas à obrigatoriedade de matrícula e presença e da notificação de pais 

e Conselho Tutelar, já estavam presentes na redação original da LDBEN. Posteriormente, as Leis n.º 12.013, de 

2009 e n.º 13.803, de 2019, alteraram a redação dos dispositivos respectivamente para ampliar os destinatários da 

comunicação (também para pais não conviventes ou outros responsáveis legais) e para especificar a comunicação 

ao Conselho Tutelar (antes comunicava-se também o Judiciário e o Ministério Público, e o limite era de 50% de 

faltas acima do permitido, depois de 2019 comunica-se apenas ao Conselho Tutelar e quando as faltas estiverem 

acima de 30% do percentual permitido).  
67 O debate sobre “desescolarização” ou educação sem escola, que de tempos em tempos reaparece no debate 

educacional brasileiro, em diferentes espectros políticos, parece que, de alguma forma, foi abrigado pela 

LDBEN/1996. Há posicionamentos jurídicos que veem compatibilidade da LDBEN com a educação domiciliar, 

por exemplo. O próprio Supremo Tribunal Federal (STF) se dividiu no exame da constitucionalidade do ensino 

domiciliar e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n.º 888.815, em 2018, abriu caminho para que o 

Congresso Nacional regulamentasse essa agenda. A despeito dos artigos citados, que expressam a obrigatoriedade 

da matrícula e presença na escola, a LDBEN/1996 traz orientações contraditórias sobre essa questão. Para Cury 

(1997b, p.100), embora garantido o papel coordenador do Estado na educação, a LDBEN/1996 parece indicar um 

desejo de maior controle do processo educativo pelas famílias.  
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Ao ensino fundamental, conforme Art. 32, §§ 1º e 2º, é facultado aos sistemas de ensino 

desdobrar essa etapa em ciclos e aos estabelecimentos escolares utilizarem um regime de 

progressão continuada, alterando o formato e periodicidade da avaliação de ensino-

aprendizagem, desde que observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

Quanto à avaliação do rendimento escolar, tema que historicamente foi objeto de 

regulamentação muito rígida na legislação educacional brasileira, a LDBEN/1996 previu, no 

Art. 24, V, a realização de uma “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais” (BRASIL, 1996). Também previu a possibilidade 

de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar e de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado. O controle de frequência também ficou a cargo de cada 

escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, 

exigida, contudo, frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para 

aprovação.  

Por fim, ainda no eixo da autonomia e flexibilização, a LDBEN/1996 promoveu o 

acolhimento das especificidades de diferentes tipos de escola, como a rural e a indígena, 

inclusive incentivando o bilinguismo da escola indígena (Arts. 78 e 79). Cury (1997b) afirma 

que a LDBEN/1996 foi muito enfática na assinalação do direito à diferença, em vários aspectos 

desse direito. Enquanto a Constituição Federal de 1988 foi mais marcada pela busca da 

igualdade, a LDBEN se incumbiu do direito à diferença:  

O princípio da igualdade, de certo modo, coberto pelo capítulo da Educação na 

Constituição Federal é recebido pela LDBEN. Mas ela reconhece, com maior ênfase, 

o valor da diversidade cultural, da dimensão de gênero, de idade [...] comunidades 

indígenas, da assinalação da especificidade das zonas rurais e do reconhecimento dos 

portadores de necessidades especiais [...] (CURY, 1997b, p. 101). 

Se a LDBEN/1996 se notabiliza pelo inédito reconhecimento da autonomia pedagógica 

e pelas regras concretas de flexibilização, a conquista não deixou de trazer consigo alguns 

riscos. Todo o debate sobre autonomia deve ter em conta que na história da educação brasileira 

a presença do Estado como provedor e coordenador da educação foi uma longa conquista, e 

esse dever, do poder público, não pode ser reduzido por uma interpretação limitada da 

autonomia. Ao contrário, a mesma legislação que consagrou a autonomia (Constituição Federal 

de 1988 e LDBEN de 1996), ampliou o papel do poder público, sobretudo na União em matéria 

de financiamento, avaliação, currículo e coordenação geral do sistema. Uma coisa não pode ser 

interpretada sem a outra. Na própria LDBEN, que traz fortemente a marca da autonomia 
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pedagógica, ela é resultado do equilíbrio entre os eixos estruturantes da Lei: a flexibilização 

pedagógica e a coordenação centralizada. 

A LDBEN/1996 foi bem ao não incorporar uma flexibilidade ilimitada e todo o contexto 

de ampliação da garantia do direito à educação, desde 1988, também contribui para que 

houvesse esses limites. Do mesmo modo, a participação e controle sociais podem ser garantia 

de um equilíbrio adequado entre essas dimensões. Os conselhos sociais são previstos como 

órgãos de representação presentes em cada escola e eles tanto podem promover ações 

emancipadas pelas instituições escolares quanto cobrar o Poder Público para que não deixe de 

atuar e garantir o direito à educação.  

Por se tratar de uma lei geral, o leque interpretativo quanto aos limites e possibilidades 

da autonomia é bastante amplo. Cury (1997b) chama atenção para a necessidade de uma boa 

fundamentação legal a embasar os projetos escolares e até de uma assessoria jurídica 

competente que atenda à escola quanto a uma efetivação segura das iniciativas que o caráter 

flexível da LDBEN trouxe.  

Na busca desses limites e possibilidades, a aplicação da LDBEN deve buscar o difícil 

equilíbrio entre superar a cartorialidade que marcava os processos escolares, sem voltar para o 

clientelismo histórico dos poderes locais:  

Ao espírito flexível da lei repugna tanto uma normatização burocrática e uniforme no 

sentido cartorial dessa expressão, quanto uma regulamentação clientelística 

favorecedora de segmentos privilegiados. Ambas ofenderiam o princípio da 

pluralidade de concepções e ideias pedagógicas, posto na CF/88 e reforçado pela 

presente lei, bem como o espaço do direito à diferença que a própria lei acolhe e 

estimula, sem falar na isonomia que deve presidir toda e qualquer normatização 

(CURY, 1997b, p. 104). 

A construção de uma lei geral para a educação colocou em confronto visões distintas de 

escola. As contradições postas em discussão transcendem a questão educacional, são as 

contradições que perpassam a história brasileira (CURY, 1997a). Nessa história, defensores da 

democratização do Estado e suas instituições sempre desconfiaram de projetos de modernização 

e defensores da modernização nem sempre se ativeram aos princípios democráticos: “o grande 

desafio de uma LDBEN é justamente este: será que tem de haver uma contradição insuperável, 

um fosso tão profundo, entre as exigências da modernidade e as da democracia?” (CURY, 

1997a, p. 27). 

Em termos históricos, a legislação educacional brasileira transitou de um modelo que 

era mais rígido na base e nos processos, porém mais flexível quanto aos resultados, para um 

modelo invertido, mais flexível nos processos, porém mais unificador quanto aos resultados 

esperados. Em uma sociedade excludente e de instituições instáveis, não é desprezível o risco 
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de precarização, mas é um ganho a possibilidade de modernização das instituições, com a 

diminuição da burocracia cartorial e credencialista (CURY, 1997b). 

Muitas iniciativas exitosas fazem valer a flexibilidade e autonomia que passaram a 

pautar esse novo espírito da legislação educacional, e há diversas experiências de efetiva 

autonomia na escola brasileira que se fortaleceram com a LDBEN/1996. Seu texto é um marco 

para a autonomia, ao reconhecer os próprios agentes educacionais como “maiores para um 

projeto pedagógico, onde a autoridade se remeta à origem etimológica do termo (o que ajuda a 

crescer) e se volte para o fim almejado: o cidadão como autor (o que cresce) da democracia” 

(CURY, 1997b, p. 110). 

A autonomia escolar foi tirada de um lugar de autorização para experimentalismo e 

incorporando como medida concreta – pela autoria do PPP – ao alcance de todas as escolas, 

possibilitando que escolas sejam espaços coletivos de inovação educacional. Doutro lado, a 

vinculação orçamentária, a gratuidade e obrigatoriedade do ensino, a expansão das garantias do 

direito à educação e seu reconhecimento como direito público subjetivo, devem ser acionados 

para que a importante ampliação da autonomia da escola não se converta em omissão.  

 

4.7.3 O Plano Nacional de Educação de 2001 (Lei n.º 10.172/2001) 

 

Um Plano Nacional de Educação tem o objetivo de determinar matrizes, metas e 

estratégias para as políticas educacionais do país, servindo de orientação normativa tanto para 

as políticas de nível federal, quanto para o planejamento educacional dos estados e municípios, 

assim como para a atuação das escolas. 

A Constituição Federal de 1988 determinou em seu Art. 21, IX, a competência da União 

para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social e o Art. 214 determinou especificamente a obrigação de 

estabelecer, por lei, um plano nacional de educação visando à articulação e ao desenvolvimento 

do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público para: erradicação 

do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; melhoria da qualidade do ensino; 

formação para o trabalho; e promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

Na redação original do Art. 214 da Constituição Federal de 1988, esse plano teria 

duração “plurianual”, sem especificar quantos anos. Foi uma Emenda Constitucional de 2009 

(EC n.º 59/2009) que estabeleceu a duração decenal e novos objetivos aos planos, incluindo a 

articulação de um sistema nacional de educação e o estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.  
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A ideia da elaboração de um plano educacional para o Brasil já estava presente de forma 

expressa no Manifesto dos Pioneiros de 1932. O “plano de reconstrução educacional”, de que 

trataram os Pioneiros, referia-se à organização e administração de um sistema nacional e 

influenciou diretamente a Assembleia Nacional Constituinte de 1934 que inseriu na nova 

Constituição a competência da União para fixar um Plano Nacional de Educação (HORTA, 

1997b). Contudo, a despeito das tentativas e propostas, o Brasil só veio a elaborar um PNE, 

com objetivos, metas e previsão de recursos definidos muito tempo depois.  

Como relatado nesta tese, ainda em 1937, o CNE elaborou e enviou ao Congresso 

Nacional uma proposta de Plano, mas o fechamento do Congresso Nacional pelo Estado Novo 

impediu seu prosseguimento. O Estado Novo, por sua vez, produziu leis orgânicas de reformas, 

mas não um Plano Nacional unificado e para todo o ensino.  

A Constituição Federal de 1946 não previu a elaboração de um PNE, mas apenas a 

competência da União para fixar a LDBEN. A LDBEN de 1961 (Lei n.º 4.024/1961) trouxe de 

volta a ideia de um Plano, mas o que ocorreu foram iniciativas fragmentadas de planejamento 

ainda restritas à constituição e uso de fundos para a educação (Fundo Nacional do Ensino 

Primário, Médio, Superior). Em 1962, um Plano Nacional de Educação foi elaborado pelo 

governo federal, mas não foi proposto na forma de um projeto de lei, para que fosse aprovado 

também pelo Poder Legislativo. Tratou-se de uma iniciativa do MEC com participação do 

Conselho Federal de Educação. Esse conjunto de metas, que foram previstas para os oito anos 

posteriores, já sofreu significativas revisões em 1965 e 1966.  

No período de ditadura militar, embora a Constituição de 1967 tenha retomado o 

dispositivo de 1934 e incluído entre a competências da União o estabelecimento de planos 

nacionais de educação e saúde (Art. 8, XIV, CF/1967), a sistemática de planejamento 

econômico e setorial que prevaleceu no período subordinou o planejamento educacional ao 

econômico e não houve a elaboração de um plano exclusivo para a Educação. Prevaleceram 

planos fragmentados por etapas de ensino ou temas específicos. 

A Constituição Federal de 1988 retomou a obrigação em seu Art. 214, mas o primeiro 

plano só veio a ser aprovado 2001 (Lei n.º 10.172/2001), mais de sessenta anos após a primeira 

tentativa de elaboração de um plano nacional para a educação.  

Entre os antecedentes do PNE 2001 estava o Plano Decenal de Educação para todos68, 

estabelecido pela Portaria n.º 489, de 18 de março de 1993. O Plano Decenal decorreu de 

compromisso assumido pelo Brasil com a Unesco, após a Conferência de Educação para Todos, 

 
68 Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001523.pdf. Acesso em: 20 mar. 2020. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001523.pdf
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realizada em março de 1990, na Tailândia. Do encontro, resultaram posições consensuais 

sintetizadas na Declaração Mundial de Educação para Todos, as quais deveriam constituir as 

bases dos planos decenais de educação nos países signatários, especialmente aqueles de maior 

população no mundo.  

No Brasil, foi criada uma Comissão Especial para elaboração do Plano Decenal de 

Educação, sob a coordenação da Secretaria de Educação Fundamental do Ministério. Dentre a 

agenda de compromissos propostos ao Plano, há explícita menção à necessidade de se atribuir 

às unidades escolares, nos sistemas de ensino, crescente autonomia organizativa e didático-

pedagógica, propiciando inovações e sua integração no contexto local. 

O Plano Decenal de Educação Para Todos não se confunde com o Plano Nacional de 

Educação, que foi previsto na Constituição Federal de 1988. Um PNE deve incluir todos os 

níveis e modalidades de ensino e orientar sua implementação no âmbito de todos os entes 

federativos. O Plano Decenal delimitou-se à educação básica, procurando atribuir a essa etapa 

a prioridade daquele momento do país, com objetivo de eliminar o analfabetismo e universalizar 

o ensino fundamental nos dez anos seguintes. Na redação final do plano, o tema da autonomia 

da escola é referido diversas vezes, como uma diretriz política e um ponto crítico para maior 

qualidade da educação:  

Inúmeros projetos educacionais foram iniciados e jamais concluídos. Em parte, isto 

decorre direta ou indiretamente da instabilidade política e econômica que tem afetado 

o País nas últimas décadas, mas, também, de concepções equivocadas de reformas 

educacionais e da elaboração de projetos sem consistência operacional. Permeia o 

cenário o problema da gestão educacional, ora localizado na concepção dos sistemas 

de ensino, ora na ausência de competências gerenciais específicas dos principais 

atores. 

[...] 

As reformas educacionais das últimas décadas não levaram em conta a diversidade 

cultural e econômica, a dimensão federalista do País nem as iniciativas locais e 

regionais de solução dos problemas. A experiência centralizadora tem distanciado a 

escola da comunidade, uma vez que os mecanismos de controle se situam em uma 

instância distante, incapaz de operá-los... 

[...] 

A centralização burocrática nas três instâncias de governo — federal, estadual e 

municipal — impediu o surgimento de uma escola com identidade e compromisso 

público de desempenho. Em decorrência, a instituição escolar caracterizou-se pela 

falta de autonomia didática e financeira e pela ausência de participação da 

comunidade. Esses fatores constituem obstáculo para a construção e a execução 

de um projeto pedagógico elaborado a partir das necessidades básicas de 

aprendizagem de seus alunos (MEC, 1993, p. 27-28, grifos nossos). 

Dentre os obstáculos a se enfrentar, o plano destaca o enfraquecimento da escola como 

instituição-chave no processo ensino-aprendizagem, uma vez que as decisões que afetam o seu 

dia a dia eram tomadas por instâncias bem distantes da prática escolar. Destaca que, no plano 

das ideias pedagógicas se avançara, havendo uma “compreensão da necessidade de 
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descentralizar até o âmbito da escola” (MEC, 1993, p. 32), inclusive com várias experiências 

de fortalecimento da autonomia escolar. Por outro lado, pontua que ainda havia muita 

resistência à implementação concreta da autonomia escolar no Brasil.  

Por fim, como objetivos gerais para o desenvolvimento da educação básica no Brasil, 

elenca como meta: “implantar novos esquemas de gestão nas escolas públicas, concedendo-lhes 

autonomia financeira, administrativa e pedagógica” (MEC, 1993, p. 32). 

O sucesso do Plano Decenal pressupõe o reordenamento da gestão educacional, 

conferindo à escola a importância estratégica que lhe é devida como espaço 

legítimo das ações educativas e como agente de prestação de serviços educacionais 

de boa qualidade. Fortalecer a sua gestão e ampliar sua autonomia constituem, 

portanto, direção prioritária da política educacional (MEC, 1993, p. 46, grifos 

nossos). 

Conforme se confirmou com a principal legislação educacional editada ao longo da 

vigência do Plano Decenal, a LDBEN/1996, a autonomia escolar não apenas foi reconhecida 

como um direito das escolas, mas eleita como princípio orientador das políticas públicas, além 

de ser um dos eixos estruturantes da LDBEN como um todo. Recorrer aos compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil ao longo dos anos 1990 revela que o discurso da 

autonomia pedagógica das escolas tinha muita força nas ideias pedagógicas difundidas pelos 

organismos multilaterais e que foram incorporadas pelo Brasil através de instrumentos 

normativos diversos, a exemplo do Plano Decenal de Educação de 1993. 

A concepção de autonomia escolar, presente nesses documentos, não abandona o âmbito 

da participação social e gestão democrática como fundamentos da autonomia, mas notadamente 

estão mais ligados a aspectos de racionalização, modernização e eficiência dos sistemas de 

ensino. Um trecho do Plano Decenal é representativo desse sentido: 

As diferentes clientelas a serem atendidas trazem consigo necessidades de 

aprendizagem igualmente variadas, exigindo das escolas grande flexibilidade e 

capacidade de adaptação em seus planos de ensino e métodos de gestão. Para 

incentivar estas qualidades da escola, experiências inovadoras serão objeto de 

acompanhamento, avaliação, apoio e disseminação, tendo em vista estimular seu 

efeito de demonstração para o desenvolvimento de estratégias educativas aptas a 

suplantar as questões críticas do sistema, especialmente as que dizem respeito à 

"cultura da repetência", à avaliação da qualidade e à eficiência e democratização 

da gestão escolar (MEC, 1993, p. 47, grifos nossos). 

Há uma visão da autonomia como flexibilização para melhor atendimento dos alunos, 

referidos no texto como “clientela”. A referência aos estudantes como consumidores chegou a 

ser inserida na LDBEN/1996. O texto original do artigo 26 da LDBEN/1996 fala na instituição 

de um base nacional curricular capaz de atender às características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela. O termo foi substituído em 2013, pela Lei n.º 



  223 

 

 
 

12.796, que passou a falar em características dos educandos. A escolha dos termos não 

determina a orientação das políticas educacionais, mas desvela aspectos do pensamento 

pedagógico de uma época. Muitas referências à autonomia escolar em textos oficiais dos anos 

1990 incorporavam o vocabulário empresarial de customização de serviços e melhor 

atendimento ao cliente. Documentos posteriores deixaram de lado certas expressões, mas 

mantiveram outros aspectos da concepção de autonomia pedagógica que prevaleceu nos anos 

1990: de que a autonomia escolar, além de incorporar a dimensão de participação e democracia 

do estado, também pode ser um mecanismo de estímulo à inovação na escola e melhor uso dos 

recursos. 

Como já identificado em tópicos anteriores, a partir dos anos 1990 são esses dois 

aspectos da autonomia pedagógica, combinados de forma mais ou menos equilibrada, que vão 

prevalecer no âmbito das políticas públicas. O Plano Nacional de Educação finalmente 

aprovado, em janeiro de 2001, traz esse mesmo tom para a temática e mantém a autonomia 

escolar como tema central nos planos oficiais para a educação brasileira. 

O PNE de 2001 foi aprovado pela Lei n.° 10.172/2001. As primeiras páginas trouxeram 

um histórico dos planos e reformas da educação de aspecto nacional na história do Brasil. A 

obrigação de instituição de um PNE foi posta tanto pela Constituição de 1988 quanto pela 

LDBEN/1996.  

A Lei n.º 9.394, de 1996 determinou nos artigos 9º e 87, respectivamente, que caberia à 

União, a elaboração de um Plano Nacional, em colaboração com os estados, o Distrito Federal 

e os municípios. Estabeleceu, ainda, que a União encaminhasse o Plano ao Congresso Nacional, 

um ano após a publicação da lei, com diretrizes e metas para os dez anos posteriores, em sintonia 

com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

Segundo Valente e Romano (2002), a despeito da obrigação imposta pela Constituição 

Federal e pela LDBEN, a tramitação de um PNE se iniciou por pressão social, especialmente a 

que foi exercida pelo “Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública”, também presente na 

Constituinte e na tramitação da LDBEN. 

Em 10 de fevereiro de 1998, o deputado Ivan Valente apresentou no Plenário da Câmara 

dos Deputados o Projeto de Lei n.º 4.155, de 1998, referente a um Plano Nacional de Educação. 

O projeto havia contado diretamente com a contribuição do Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública, e consolidou os trabalhos do I e do II Congresso Nacional de Educação (Coned), 

além de contribuições advindas de diferentes segmentos da sociedade civil.  O primeiro passo, 

assim, atipicamente ao que se passa na elaboração de um Plano desse porte, foi dado pela 
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sociedade civil, por meio das entidades citadas, que, ao propor um Plano por si própria, forçou 

o governo federal a se movimentar.  

Também em fevereiro de 1998, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional a 

Mensagem 180/98, relativa ao projeto de lei que "Institui o Plano Nacional de Educação". 

Iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados com o Projeto de Lei n.º 4.173, de 1998, 

apensado ao PL n.º 4.155/98. Na Exposição de Motivos, o ministro da Educação, Paulo Renato 

Souza, destacou que a concepção do Plano teve como eixos norteadores, do ponto de vista legal, 

a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, a 

Emenda Constitucional n.º 14, de 1995, que instituiu o Fundef, e o Plano Decenal de Educação 

para Todos. Também foram destacados outros documentos resultantes da participação do Brasil 

em conferências internacionais e as consultas realizadas pelo MEC a entidades nacionais, com 

destaque para o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), instituições que passariam a ter cada vez 

mais participação na elaboração das políticas educacionais de nível nacional.  

Comparando as duas propostas, Valente e Romano (2002, p. 98) pontuam que: 

O PNE da Sociedade Brasileira reivindicava o fortalecimento da escola pública estatal 

e a plena democratização da gestão educacional, como eixo do esforço para se 

universalizar a educação básica. Isso implicaria propor objetivos, metas e meios 

audaciosos, incluindo a ampliação do gasto público total para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino público. O custo seria mudar o dispêndio, equivalente a 

menos de 4% do PIB nos anos de 1990, para 10% do PIB, ao fim dos 10 anos do PNE. 

O governo federal, que já contava com ampla maioria na Câmara dos Deputados e no 

Senado, pode mobilizar o Congresso Nacional a favor do PL 4.173/1998. Formou-se um 

substitutivo que tentava conciliar a proposta das entidades educacionais com a proposta do 

governo. Seu conteúdo trazia as teses geradas pela mobilização social inicial, sobretudo quanto 

ao diagnóstico da educação brasileira, mas adotava a política já vigente no governo quanto às 

diretrizes, objetivos e metas (VALENTE; ROMANO, 2002).  

O resultado foi um Plano que retomou as principais metas para o ensino brasileiro, já 

trazidas pela Constituição Federal de 1988, como erradicação do analfabetismo, 

universalização do acesso ao ensino e ampliação da qualidade, porém sem se comprometer com 

prazos, meios e fontes de recursos concretos, o que fez dele mais uma carta de intenções do que 

um Plano de Estado para a educação nacional: “Quanto o PNE se viu na contingência de apontar 

os meios para torná-lo realidade – e isso certamente significa aumento de recursos – ou 

contornou o problema ou, se de alguma forma o enfrentou, o presidente da República vetou-o” 

(VALENTE; ROMANO, 2002, p. 101). 
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A versão final do Plano, aprovada e sancionada pelo presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso, em 9 de janeiro de 2001, teve nove vetos, todos relativos a temas de 

financiamento da educação.  

A comparação entre os PLs e até a análise dos vetos não revela divergências do ponto 

de vista pedagógico, tampouco quanto ao diagnóstico da educação. As justificativas às 

oposições e vetos tinham motivação no controle fiscal.  

Quando observamos o tratamento do tema da autonomia escolar, não surpreende que 

ambos os projetos, assim como a versão final do texto do PNE, trouxeram o reconhecimento da 

autonomia pedagógica das escolas como um princípio orientador do planejamento da educação 

como um todo, na esteira dos planos e leis que vinham se constituindo no período. Contudo, na 

comparação entre a proposta inicial, vinda dos movimentos educacionais, e o PNE aprovado e 

sancionado, há diferenças que reforçam as concepções de autonomia da escola que 

apresentamos nos capítulos anteriores.  

Nesse sentido, segundo Valente e Romano (2002, p. 101), o PL da sociedade civil 

propunha: 

Assegurar a autonomia das escolas e universidades na elaboração do projeto político-

pedagógico de acordo com as características e necessidades da comunidade, com 

financiamento público e gestão democrática, na perspectiva da consolidação do 

Sistema Nacional de Educação (grifos nossos). 

Na redação consolidada do Plano, a autonomia das escolas é mantida e incentivada, 

inclusive com referência direta à elaboração do projeto político-pedagógico e à gestão 

democrática, mas não há comprometimento oficial quanto ao financiamento público dessa 

tarefa, tampouco sua vinculação à perspectiva de um Sistema Nacional de Educação, aspecto 

que não foi endereçado no PNE/2001. 

Ainda assim, a autonomia da escola aparece entre os objetivos e prioridades do Plano. 

Reproduzo a introdução do tópico aqui:  

2. OBJETIVOS E PRIORIDADES 

Em síntese, o Plano tem como objetivos: 

• a elevação global do nível de escolaridade da população; 

• a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

• a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública e 

• democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Considerando que os recursos financeiros são limitados e que a capacidade para 

responder ao desafio de oferecer uma educação compatível, na extensão e na 

qualidade, à dos países desenvolvidos precisa ser construída constante e 
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progressivamente, são estabelecidas prioridades neste plano, segundo o dever 

constitucional e as necessidades sociais (MEC, 2001, p. 06, grifos nossos).  

É representativo das características desse PNE que, feito o elenco dos objetivos e 

prioridades, venha na sequência a consideração sobre a limitação de recursos. Assim, enquanto 

o PL original previa a autonomia pedagógica garantida por financiamento público adequado, o 

Plano aprovado mantém a tarefa de elaboração do PPP, mas reconhece que, tanto essa quanto 

outras prioridades, dificilmente seriam atingidas com os recursos priorizados naquele momento. 

Desse modo, a autonomia escolar ganha, no PNE 2001, mais um aspecto de responsabilidade 

das escolas do que de política de estado. É um ponto enfatizado, atribuído como elemento para 

maior qualidade do ensino, mas não vai além das legislações anteriores quanto à previsão de 

mais recursos para que a autonomia se desenvolvesse.  

Ao tratar do ensino fundamental, o PNE reforça que o projeto político-pedagógico é 

expressão da organização educativa da unidade escolar e afirma que os conselhos escolares 

deveriam orientar-se pelo princípio democrático da participação: “a gestão da educação e a 

cobrança de resultados, tanto das metas como dos objetivos propostos neste plano, envolverão 

comunidade, alunos, pais, professores e demais trabalhadores da educação” (BRASIL, 2001, p. 

18). 

Ainda se referindo ao ensino fundamental, o PNE/2001 estabelece uma meta de que, em 

três anos, todas as escolas formulassem seus projetos pedagógicos, com observância das 

Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Quanto à gestão democrática, fala em promover a participação da comunidade na gestão das 

escolas, universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos escolares ou órgãos 

equivalentes. 

Referindo-se ao ensino médio, foi estabelecida a meta de “Assegurar a autonomia das 

escolas, tanto no que diz respeito ao projeto pedagógico como em termos de gerência de 

recursos mínimos para a manutenção do cotidiano escolar” e de “apoiar e incentivar as 

organizações estudantis, como espaço de participação e exercício da cidadania” (BRASIL, 

2001, p. 28). 

Embora a meta sobre autonomia reconheça a necessidade de recursos mínimos para seu 

exercício, e a meta seguinte se refira a entidades de participação como um exercício de 

cidadania, há momentos em que o PNE de 2001 relaciona as instâncias participativas à 

possibilidade de manutenção da escola, aproximando a autonomia e a gestão democrática a uma 

alternativa de financiamento. Nesse sentido, a meta 13 para o ensino médio fala em assegurar 

“mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para incentivar a participação da comunidade 
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na gestão, manutenção e melhoria das condições de funcionamento das escolas” (BRASIL, 

2001, p. 28). 

Por fim, o capítulo V do PNE 2001, ao tratar de financiamento e gestão, temas 

apresentados em conjunto, deu grande destaque à autonomia escolar.  “Desburocratização e 

descentralização da gestão” foram apresentadas como metas específicas, a serem 

implementadas por meio de maior repasse de recursos diretos para a escola e de instâncias de 

participação social.  

Deve-se promover a efetiva desburocratização e descentralização da gestão nas 

dimensões pedagógica, administrativa e de gestão financeira, devendo as unidades 

escolares contar com repasse direto de recursos para desenvolver o essencial de sua 

proposta pedagógica e para despesas de seu cotidiano (BRASIL, 2001, p. 77). 

Os conselhos educacionais, responsáveis pela proposta pedagógica da escola, foram 

apresentados como instrumento da autonomia pedagógica: 

Finalmente, no exercício de sua autonomia, cada sistema de ensino há de implantar 

gestão democrática Em nível de gestão de sistema na forma de Conselhos de Educação 

que reúnam competência técnica e representatividade dos diversos setores 

educacionais; em nível das unidades escolares, por meio da formação de conselhos 

escolares de que participe a comunidade educacional e formas de escolha da direção 

escolar que associem a garantia da competência ao compromisso com a proposta 

pedagógica emanada dos conselhos escolares e a representatividade e liderança dos 

gestores escolares (BRASIL, 2001, p. 77). 

Dentre os objetivos e metas específicos para financiamento e gestão destacava-se a 

orientação aos sistemas de ensino no sentido de maior abertura à inovação pedagógica pelas 

escolas e novamente a menção ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) como 

mecanismo de apoio para o cumprimento dos projetos pedagógicos:  

11.3 Objetivos e Metas [de financiamento e gestão]: 

23. Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes gerais desburocratizantes e 

flexíveis, que estimulem a iniciativa e a ação inovadora das instituições escolares. 

27. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução de sua proposta 

pedagógica. 

28. Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das escolas e ampliar sua 

autonomia financeira, através do repasse de recursos diretamente às escolas para 

pequenas despesas de manutenção e cumprimento de sua proposta pedagógica 

(BRASIL, 2001, p. 77). 

A constante referência à autonomia pedagógica, juntamente com o programa de 

descentralização de recursos, denota um sentido limitado de autonomia. O PDDE, programa 

criado em 1995, representava, e ainda representa, um repasse direto de recursos vinculados às 

despesas de manutenção. O montante é pouco expressivo diante da tarefa de elaborar e executar 

um projeto pedagógico autoral. São recursos importantes para a construção de progressiva 
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autonomia financeira das escolas, mas vincular a autonomia pedagógica a esse repasse é reduzir 

muito seu alcance. 

Diante do que previa a Constituição de 1988 e da expectativa que se tinha para um Plano 

Nacional de Educação desde a redemocratização, o PNE 2001 ficou aquém das possibilidades 

de autonomia pedagógica que a Constituição Federal de 1988 e a LDBEN de 1996 

apresentaram. No momento em que o governo federal se viu instado a concretizar a autonomia 

escolar em metas e estratégias específicas, seu alcance foi limitado. Manteve-se o poder-dever 

de as escolas elaborarem suas propostas pedagógicas, mas as garantias materiais para tanto não 

vieram, tampouco a especificação do efetivo papel da escola na organização do sistema nacional 

de educação.  

Chama atenção que, mesmo com um PNE finalmente elaborado, o Sistema Nacional de 

Avaliação tenha se constituído antes do Sistema Nacional de Educação, algo que não aparece 

na versão aprovada do PNE 2001 e que só será retomado no PNE 2014. Um sistema organizado 

e coordenado de avaliação nacional é fundamental para a compreensão dos limites e 

possibilidades da autonomia escolar, mas a própria avaliação como instrumento de autonomia 

e qualidade fica limitada sem um sistema nacional que coordene e distribua responsabilidades 

no sentido de combater desigualdades e dar o uso mais adequado às avaliações.  

Em resumo, tratou-se de um PNE que, na esteira da LDBEN, enfatizou 

significativamente a autonomia escolar, mas não trouxe as garantias necessárias à sua 

concretização. 

Os anos que se seguiram trouxeram um cenário contraditório quanto à autonomia 

pedagógica das escolas. Martins (2002a) fala em um “accountability às avessas” (p. 96), no 

qual as escolas se tornam responsáveis pelos seus resultados mediante avaliação externa, mas 

esses mesmos resultados não responsabilizavam gestores a dar maior suporte, técnico e 

material, às escolas que demandavam. Na linha dos compromissos internacionais, a educação 

era mais valorizada do que nunca, ao mesmo tempo em que se impunha austeridade nos gastos 

públicos e controle fiscal. A autonomia da escola foi, muitas vezes, apresentada como pretensa 

solução desse paradoxo. 

No âmbito da descentralização federativa, paradoxo semelhante se verificou. Os 

municípios ganharam em competências educacionais, mas, a despeito dos novos programas de 

financiamento federal, os recursos ainda eram insuficientes. Chizzotti e Ponce (2012) lembram 

que, em especial nos municípios de pequeno porte e poucos recursos, houve muito improviso 

na gestão dos sistemas de ensino e muitos recorreram à contratação de empresas privadas que 

se especializaram no gerenciamento do todo ou de parte do sistema de ensino municipal. 
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Tornou-se relativamente comum ao longo dos anos 2000 a organização das redes através dos 

chamados sistemas de ensino. 

Em estados e municípios de grande porte, com mais recursos e estrutura administrativa, 

difundiu-se a adoção de material apostilado, produzido pela própria rede pública de educação 

com a contratação de profissionais para tal empreendimento, na sua maioria professores 

universitários.  

Já em municípios de pequeno porte, diversos deles adotaram a compra, por redes 

públicas, de propostas padronizadas de ensino de empresas privadas de educação ou de 

organizações não governamentais. O material didático passou a ser produzido fora da rede 

pública de educação e implantado verticalmente desde a empresa até os professores e alunos, 

avalizado pelas secretarias de educação: 

O ingresso concorrencial de empresas educacionais no campo do currículo escolar da 

educação básica, com vistas à produção do material didático e paradidático para o 

ensino, ao gerenciamento do sistema de ensino, à formação de professores tornou-se 

um mercado dinâmico, disputado por empresas diversas: desde universidades a 

antigos “cursinhos para vestibular”, que expandiram suas atividades por meio de 

contratos com sistemas municipais de ensino, formando grandes grupos empresariais 

que se autoproclamam ”sistemas de ensino (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 32). 

Paradoxalmente, quando o eixo das novas leis educacionais passou a ser autonomia da 

escola, flexibilização curricular, autoria do projeto, diversificação, inovação, ao mesmo tempo 

cresceram modelos de padronização do currículo pela adoção dos sistemas de ensino. Os 

autores Chizzotti e Ponce (2012) apresentam, no mesmo estudo, as hipóteses sobre o que teria 

levado a essa contradição 

Nos países com sistemas educacionais menos desenvolvidos, a adoção de instrumentos 

calcados em uma cultura de resultados, como a avaliação externa em larga escala, encontrou 

um cenário de profundas desigualdades regionais, desvalorização da atividade docente e 

formação precária de professores e gestores. Nesse cenário, a maior padronização possível da 

docência e da escola foi a solução encontrada para fazer com que as escolas e professores 

adotassem as novas orientações curriculares e os alunos performassem, minimamente, melhor 

nas avaliações. Se a escola não é capaz de formar para os novos objetivos e exigências da 

educação, acreditou-se que o passo a passo dos sistemas de ensino possa suprir essas lacunas: 

O caminho mais curto, embora problemático, é o mais adotado, o dos currículos 

prescritos, que, sob o argumento da má formação dos professores, torna-se uma forte 

alternativa. Há um impacto imediato nas práticas pedagógicas cujas consequências 

são: o não reconhecimento e a perda da autonomia dos educadores; a maximização da 

crença de que o papel dos professores é o de transmissores de conteúdos e executores 

de tarefas pré-determinadas por “especialistas em educação”; a submissão do 

professorado a uma estreita ideia de qualidade educacional; a individualização 
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extrema de sua tarefa; a subtração da autoria pedagógica; a naturalização da não 

participação na formulação das políticas educacionais; a restrição dos espaços 

coletivos de formação e de debates com os pares; a desqualificação social do papel 

docente e, por fim, a institucionalização do processo (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 

33). 

Assim, na história das ideias pedagógicas e políticas públicas educacionais brasileiras, 

quando a autonomia pedagógica da escola foi finalmente reconhecida como um princípio do 

ensino em toda a legislação de base (Constituição Federal, LDBEN e PNE), o discurso político-

jurídico foi de inovação e diversificação, mas, sem recursos públicos suficientes e com 

carências ainda muito significativas no âmbito da permanência, qualidade e formação de 

professores, a prática foi consolidação de um tecnicismo repaginado. 

Uma outra possibilidade de autonomia escolar será agregada nos anos seguintes, com a 

incorporação de uma concepção de educação integral em políticas educacionais do MEC, as 

quais não abandonaram as concepções anteriores, mas agregaram outros elementos quanto ao 

papel do estado e do currículo, além de novas mudanças verificadas no campo do 

financiamento. É dessa nova etapa que tratarei no próximo e último capítulo desta linha do 

tempo.  

 

4.8 Autonomia da Escola e Educação Integral: políticas para a diversidade na unidade 

 

4.8.1 A concepção integral de educação: a Escola no centro 

 

Neste último capítulo, a história da autonomia pedagógica da escola nas ideias e 

políticas educacionais reencontra uma concepção de educação que abriu a linha do tempo aqui 

desenvolvida e que estava fortemente presente no Manifesto dos Pioneiros de 1932: a da 

educação integral. 

Ao longo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2004-2010), que teve a frente do 

MEC os ministros Cristovam Buarque (2003-2004), Tarso Genro (2004-2005) e Fernando 

Haddad (2005-2012), uma parte das políticas voltadas à educação básica incorporou conceitos 

de educação integral na sua formulação, com destaque para o Programa Mais Educação (2007-

2016) que foi mantido no governo de Dilma Rousseff (2011-2016). Entre 2010 e 2014, 

abrigando o MEC de ambos os governos, foi elaborado e aprovado, sem vetos, um novo Plano 

Nacional de Educação. Essas duas políticas, em especial, pelos princípios e ideias pedagógicas 

adotados recolocaram a educação integral na agenda das políticas nacionais para a educação 

pública e, com ela, uma nova perspectiva de autonomia pedagógica da escola.  
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Os pilares que constituíram a concepção prevalecente de autonomia desde a 

Constituição de 1988 e ao longo dos anos 1990: flexibilização e coordenação nacional, gestão 

democrática, descentralização de recursos e avaliação externa de resultados não foram 

abandonados. O Sistema Nacional de Avaliação, através do Inep, foi inclusive fortalecido ao 

longo dos anos 2000, assim como a atuação dos Conselhos, tanto em nível nacional, de 

formulação das políticas públicas, quanto nos níveis locais, de implementação e gestão.  

Também o aspecto da coordenação nacional foi ampliado, não só no âmbito do 

financiamento, com o Fundeb, que intensificou o alcance e a capacidade do Fundef, mas 

também no âmbito curricular, com a aprovação de uma série de novas diretrizes para orientar 

ou determinar temas de currículo nas escolas. 

Um dos exemplos mais proeminentes dessa nova legislação curricular foi a Lei n.º 

10.639/03, que tornou obrigatório no país o ensino de história e de cultura africana e afro-

brasileira nas escolas, em sua totalidade. A legislação foi considerada, na época, uma grande 

conquista, principalmente pelos movimentos sociais negros que lutavam há bastante tempo pela 

inserção do tema na educação básica. Também ao longo dos anos 2000 diversos programas 

inspirados ou decorrentes dos Parâmetros Curriculares Nacionais foram desenvolvidos, como 

o Programa Currículo em Movimento (2008), o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (Pnaic) (Portaria n.º 867/2012) e diversas resoluções, fixando diretrizes curriculares para 

ensino infantil, fundamental e médio. 

A principal política representativa da ampliação da coordenação nacional em matéria de 

currículo é, sem dúvida, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que já estava prevista na 

Constituição de 1988 e na LDBEN de 1996 e passou a ser discutida de forma mais ativa pelo 

MEC e pela sociedade civil a partir de 2010, na Conferência Nacional de Educação (Conae). A 

BNCC para o ensino fundamental foi aprovada em 2017 e para o ensino médio em 201869. 

Houve, portanto, muitos aspectos de continuidade quanto às grandes linhas orientadoras 

das políticas públicas educacionais em nível federal, o que representaria, também, uma 

continuidade para a temática da autonomia pedagógica das escolas. Uma novidade importante, 

contudo, foi exatamente a adoção de uma concepção de política educacional pautada na 

educação integral em diversas ações do MEC, o que propiciou uma nova abordagem para o 

tema da autonomia escolar, menos pautada na flexibilização pedagógica e mais centrada na 

indução e apoio para construção de projetos centrados na escola.  

 
69 O histórico dos programas e leis que levaram à BNCC pode ser consultado em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico
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A concepção integral de educação se caracteriza pela ideia de que o ser humano tem 

múltiplos campos de desenvolvimento e sua formação escolar deve abrigar ao máximo essa 

multiplicidade. Segundo o Centro de Referências em Educação Integral: 

A Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir 

o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, 

emocional, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por 

crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais70. 

A construção desse projeto deve ter em vista o desenvolvimento da criança e do 

adolescente considerando o corpo, a mente e a vida social, no sentido da construção da 

cidadania, do sujeito autônomo, crítico e participativo. Há uma aproximação da formação 

escolar com o cotidiano e realidade das comunidades. Assim, na educação integral, é necessário 

que o conjunto de conhecimentos do currículo incluam práticas, habilidades, costumes, crenças 

e valores que estão na base da vida cotidiana e que, articulados ao saber acadêmico, constituem 

o currículo necessário à vida em sociedade (MEC, 2009).  

Singer (2015) apresenta a educação integral pelo aspecto da integração da escola com o 

território, a comunidade e as políticas públicas de diferentes âmbitos. Para a educadora, a 

educação integral pressupõe uma reorganização do currículo a partir de novas dimensões 

formativas e da articulação da escola com a comunidade, as políticas públicas intersetoriais 

(educação, saúde, esporte, cultura, assistência etc.) e as redes de pessoas e instituições presentes 

no entorno da escola. O primeiro passo de um projeto integral de educação é a identificação das 

potencialidades educativas do contexto em que a escola se situa. 

O conceito de educação integral está ligado a debates internacionais, que se iniciaram 

nos anos 1970 e ganharam força nos anos 1990, em torno das chamadas “Cidades 

Educadoras”71. Em uma cidade educadora, a educação é o eixo central das políticas públicas e 

ela acontece não apenas nos limites da escola, mas em todos os espaços da comunidade.  A 

educação, nesse contexto, não é um tema somente da pasta de educação de determinado 

governo, mas de todo o governo e dos principais setores da sociedade civil, o que envolve as 

empresas, organizações comunitárias, associações diversas, instituições que administram 

espaços públicos, espaços de cultura, polícia etc. 

Há, portanto, pelo menos dois aspectos definidores da educação integral: a concepção 

de que há múltiplas dimensões formativas dos educandos e de que elas devem ser atendidas por 

 
70 A definição pode ser consultada em: https://educacaointegral.org.br/conceito/. Acesso em: 7 ago.2021 
71 Disponível em: https://www.edcities.org/pt/. Acesso em: 08 out. 2021. 

https://educacaointegral.org.br/conceito/
https://www.edcities.org/pt/
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políticas também de múltiplos setores e a integração dos espaços de educação com o contexto 

e território em que a escola se situa.  

O desenvolvimento integral do estudante exige que estruturas clássicas da escola, como 

currículo, gestão escolar, infraestrutura, tempo, espaços escolares, relação professor-aluno e 

avaliações, sejam repensadas a partir do projeto pedagógico de formação integral. Nesse 

sentido, o aumento da jornada escolar é um dos elementos, mas não o único, de uma política de 

educação integral. 

Não há, e nem poderia haver, um consenso sobre quais elementos, temas, atividades 

devem compor a formação mais completa possível afirmada pela educação integral. E é nesse 

sentido que essa é uma concepção de educação essencialmente vinculada à autonomia 

pedagógica da escola. É o projeto escolar, construído a partir da integração com a comunidade 

e o território, que vai definir o significado e a prática da formação integral em cada escola. 

Todos os elementos de uma política de educação integral – gestão democrática, 

articulação com o território, identificação de potencialidades educativas locais, formação 

integral do educando, autoria de projetos, inovação, criatividade, autonomia do estudante etc. 

– apontam no sentido da autonomia pedagógica da escola. Assim, na concepção da educação 

integral a autonomia escolar não é mais um fator da política pública, mas sua premissa. 

A realização de uma educação integral requer o alargamento da visão sobre a instituição 

escolar (MEC, 2009). Nesse sentido, retoma-se um conceito do Manifesto dos Pioneiros de 

1932, que afirmava a escola enquanto “comunidade em miniatura”, comparável ao conceito 

mais contemporâneo de “comunidade de aprendizagem”:  

Uma comunidade de aprendizagem é uma comunidade humana organizada que 

constrói um projeto educativo e cultural próprio para educar a si própria, suas crianças, 

seus jovens e adultos, graças a um esforço endógeno, cooperativo e solidário, baseado 

em um diagnóstico não apenas de suas carências, mas, sobretudo, de suas forças para 

superar essas carências (TORRES, 2003, p. 83). 

O desafio posto pela educação integral é o de reaproximar a escola da vida, do 

aprendizado em comunidade, sem perder as importantes dimensões de institucionalização, 

direito subjetivo e seguridade social que a escola moderna representa:  

A tensão instituidora permanece: estar na escola até os dias de hoje pode representar 

a possibilidade de imbricar-se na estrutura societária e, ao mesmo tempo, na de 

homogeneização. Por isso mesmo, o papel da escola na proposição do projeto de 

Educação Integral deve se constituir a partir da luta por uma escola mais viva, de 

modo que se rompa, também, gradativamente, com a ideia de sacrifício, atrelada ao 

Ensino Formal e, por outro lado, de prazer a tudo que é proposto como alternativo ou 

informal em relação a esse sistema escolar. Romper a dicotomia, entre as aulas 

acadêmicas e as atividades educacionais complementares, exige a elaboração de um 

projeto político-pedagógico aberto à participação e à gestão compartilhada de ações 
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convergentes à formação integral de crianças, de adolescentes e de jovens (MEC, 

2009, p. 32). 

Nesse cenário, ao compartilhar a sua responsabilidade pela educação, a escola não perde 

seu papel de protagonista. No projeto integral de educação, a instituição escolar é necessária e 

insubstituível, mas assume-se que, sozinha, ela não pode dar conta da tarefa da educação 

integral: “É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”72. Toda escola está situada em 

um território com características culturais, saberes e práticas próprios. No exercício de sua 

autonomia pedagógica, a escola integral se conecta com esse território e constrói um projeto de 

educação que reflita, de fato, sua identidade. 

A concepção de educação integral nas ideias pedagógicas, nos marcos legais e mesmo 

em iniciativas de políticas públicas não é nova. Como afirmado, o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (1932), muito influenciado pelas ideias educacionais de John Dewey (1859-

1952), já apresentava essa concepção.  

A escola pública brasileira foi palco nos séculos XX e XXI de algumas experiências 

pedagógicas democráticas exitosas pautadas na ideia de Educação Integral. Essas experiências, 

contudo, ocorreram de modo intermitente na história do Brasil e não chegaram a se constituir 

como uma política de estado (MOLL et al., 2020). São exemplos dessas experiências o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, implantado em Salvador, na Bahia, na década de 1950, por 

Anísio Teixeira; os centros educacionais “Escola-classe” e “Escola-parque”, em Brasília, na 

década de 1960, quando da fundação da cidade; os Centros Integrados de Educação Pública 

(Cieps) concebidos por Darcy Ribeiro e implantados por Leonel Brizola no Rio de Janeiro, na 

década de 1980, os Centros Educacionais Unificados (Ceus) na cidade de São Paulo, 

implantados por Marta Suplicy a partir de 2003. 

Apesar das inúmeras referências construídas ao longo do século XX, a adoção expressa 

dos princípios da educação integral como política pública de nível nacional se deu, 

principalmente, a partir de 2007.  

O Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad) e de Educação Básica (SEB), em parceria com o FNDE, 

retomou esse ideal para, a partir do aprendizado com experiências anteriores, levá-lo como 

prática às redes de ensino do país (MEC, 2009).  

Desde o final de 2007, e ao longo do primeiro semestre de 2008, um grupo de trabalho 

formado por gestores municipais e estaduais, representantes da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), do Conselho Nacional de Secretários 

 
72 Provérbio africano comumente utilizado para se referir aos conceitos de comunidade de aprendizagem e 

educação integral.  
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de Educação (CONSED), da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), da Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação 

(ANFOPE), de Organizações não-governamentais comprometidas com a educação 

pública e de professores universitários passou a reunir-se, periodicamente, convocado 

pelo MEC, sob a coordenação da SECAD, por intermédio da Diretoria de Educação 

Integral, Direitos Humanos e Cidadania (MEC, 2009, p. 9-10). 

O resultado desse trabalho foi um primeiro texto referência sobre Educação Integral que 

se propôs a disseminar o debate, com vistas à formulação de uma política de Educação Integral 

de âmbito nacional.  

A base legal que dá fundamento a essa concepção de educação também não é nova. A 

Constituição Federal de 1988 contempla as múltiplas dimensões da formação ao apresentar os 

objetivos do ensino: qualificação para o trabalho, preparo para o exercício da cidadania e pleno 

desenvolvimento da pessoa (Art. 205). Em especial a função de “pleno desenvolvimento” 

ancora-se diretamente na perspectiva da educação integral. O mesmo artigo também afirmou 

que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, abrigando, também, múltiplos atores e setores sociais na 

garantia da educação. 

A LDBEN/1996 reitera os princípios constitucionais e prevê a ampliação progressiva 

da jornada escolar do ensino fundamental para o regime de tempo integral (Arts. 34 e 87), a 

critério dos estabelecimentos de ensino. Também prevê que “a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996), admitindo uma concepção de educação que não 

prescinde da escola, mas vai além dela. O Art. 3º, inciso X, que admite e valoriza as experiências 

extraescolares também reforça os fundamentos da educação integral. Do mesmo modo, a 

previsão de que cada escola seja autora do seu PPP e o faça por meio de instâncias democráticas.  

O Plano Nacional de Educação de 2001 apresentou a educação em tempo integral como 

objetivo do Ensino Fundamental e, também, da Educação Infantil. Além disso, apresentou, 

como meta, a ampliação progressiva da jornada escolar para um período de, pelo menos, 7 horas 

diárias, além de incentivar a participação das comunidades na gestão das escolas, 

principalmente através dos Conselhos Escolares. A concepção de educação integral do PNE 

2001, contudo, ainda estava muito vinculada à ampliação do tempo como possibilidade de 

atendimento assistencial a crianças mais pobres e não a uma nova concepção de currículo. 

Por fim, outros compromissos assumidos pelo Estado brasileiro, por exemplo no ECA, 

no Fundeb e em diferentes planos de metas, como o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(2007) e o Compromisso Todos pela Educação (Decreto n.º 6.094, de 24 de abril de 2007), 
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reforçam a necessidade de atuação do estado em diferentes níveis para superação das 

desigualdades educacionais, abrigando uma visão sistêmica da educação que cada vez mais foi 

incorporando na legislação conceitos e princípios da educação integral. 

Se a perspectiva integral de educação põe em cena a autonomia pedagógica da escola, 

essa autonomia não pode ser vista somente pelo aspecto de flexibilização dos processos e 

controle dos resultados. Há uma implicação ainda maior do Estado na garantia dessa autonomia. 

A educação integral, para que se concretize, requer coordenação central, investimento, 

treinamento, referências técnicas e pedagógicas, divisão de responsabilidades. 

Segundo caderno temático do MEC a respeito dos fundamentos do programa, o poder 

público tem um papel indutor que é central: 

A concepção de Educação Integral, que promova a formação para o exercício pleno 

da cidadania em uma sociedade democrática implica uma concepção de Estado que 

atue na construção dos pilares fundamentais, para que as escolas públicas possam 

atingir esse fim. Para a concretização da Educação Integral de Tempo Integral, com 

foco na qualidade da aprendizagem, é fundamental a intervenção do Poder Público na 

orquestração das ações de diferentes áreas sociais em que cabe, ao Estado, o 

planejamento, a coordenação da implementação, o monitoramento e a avaliação das 

ações pedagógicas que ocorrem no espaço e tempo escolar e outros espaços 

socioeducativos (MEC, 2009, p. 43). 

As parcerias com a sociedade civil são um componente importante das políticas de 

educação integral, abrigando a participação de empresas, instituições de ensino superior, clubes, 

associações, instituições militares, ONGs, famílias, voluntários e outros. Mas essa participação 

não visa a substituir lacunas do Estado, mas compor o projeto político-pedagógico:  

[...] a participação dessas organizações exige que suas ações e intervenções 

constituam-se como respostas a demandas diagnosticadas no âmbito da própria escola 

e, como tal, precisam estar impressas no seu projeto político-pedagógico. Caso 

contrário, o papel de tais organizações, quando muito, poderá restringir-se tão 

somente ao caráter da proteção social (MEC, 2009, p. 22).  

Para que a escola funcione como uma comunidade de aprendizagem, constituída pela 

reunião de diferentes atores e saberes sociais em torno de um projeto político-pedagógico 

compartilhado, é necessária a ação indutora e articuladora do Estado, por meio de 

descentralização de recursos, mas também de políticas públicas concretas; “Além de reconhecer 

as diferenças, é preciso promover a igualdade” (MEC, 2009, p. 31). 

Por fim, a autonomia pedagógica se reforça pelo papel central do PPP da escola na 

implementação de uma política de educação integral: 

A Educação Integral exige mais do que compromissos: impõe também e 

principalmente projeto pedagógico, formação de seus agentes, infraestrutura e meios 

para sua implantação. Ela será o resultado dessas condições de partida e daquilo que 

for criado e construído em cada escola, em cada rede de ensino, com a participação 
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dos educadores, educandos e das comunidades que podem e devem contribuir para 

ampliar os tempos e os espaços de formação de nossas crianças, adolescentes e jovens 

na perspectiva de que o acesso à educação pública seja complementado pelos 

processos de permanência e aprendizagem (MEC, 2009, p. 06). 

Ao tratar de outras concepções pedagógicas, procurei refletir sobre como ficava a 

autonomia escolar em cada uma daquelas concepções. Na concepção de educação integral não 

se trata de verificar o quanto de autonomia pedagógica da escola ela possibilita, a autonomia da 

escola não é um tema da educação integral, ela é a essência dessa concepção. Nesse sentido, 

um projeto de educação integral é um projeto de autonomia. Uma escola que pratica a educação 

integral é uma escola pedagogicamente autônoma. 

Em razão disso, a adoção dos princípios da educação integral em políticas públicas 

nacionais é o ponto de chegada dessa linha do tempo sobre a história da autonomia pedagógica 

escolar. Nos dois próximos tópicos tratarei da apropriação dessa concepção educacional em 

dois marcos político-jurídicos desse último período abordado na tese: o Programa Mais 

Educação (2007-1016) e o Plano Nacional de Educação (2014-2024).  

 

4.8.2 O Programa “Mais Educação” (Portaria Interministerial n.º 17/2007 e Decreto n.º 

7.083/2010) 

 

No âmbito do governo federal, a principal política de indução e implementação da 

agenda da educação integral foi o Programa Mais Educação (PME), vigente de 2007 a 2016. O 

PME adotou expressamente o conceito de educação integral como referencial pedagógico da 

política pública.  

O programa foi criado pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e regulamentado pelo 

Decreto n.º 7.083/10. Tratou-se da construção de uma agenda de educação integral nas redes 

estaduais e municipais de ensino que ampliou a jornada escolar nas escolas públicas para, no 

mínimo, 7 horas diárias, por meio de atividades optativas para serem realizadas no contraturno 

escolar e divididas nos seguintes macrocampos: acompanhamento pedagógico; educação 

ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; 

promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da 

natureza; e educação econômica. 

O programa integrava as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como 

uma estratégia do governo federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular, na perspectiva da Educação Integral: “Trata-se do esforço para construção de uma 

ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, 

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=2446&Itemid=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm
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tanto para a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da 

diversidade cultural brasileira” (MEC, 2011, p. 7). 

A política funcionou por meio da adesão das escolas que, de acordo com seu PPP, 

escolhiam seis atividades a cada ano, num universo de possibilidades ofertadas pelo MEC. O 

detalhamento de cada atividade em termos de conteúdo e de recursos didático-pedagógicos e 

financeiros era previsto e publicado anualmente pelo MEC e a operacionalização do envio de 

recursos às escolas se dava pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do FNDE, em 

aportes vinculados às ações do Mais Educação.  

O PME foi coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), em parceria 

com as Secretarias Estaduais e/ou Municipais de Educação e contou, em sua estrutura, com 

Comitês Metropolitanos ou Regionais, constituídos por representantes das secretarias, gestores 

escolares e outros parceiros, entre os quais as universidades. Em cada escola também se 

formava uma Comitê Local, composto por representantes da comunidade escolar e do entorno. 

As estratégias de implementação e fortalecimento do programa se davam por meio da 

construção de planos de ação coletivos, tendo a escola como ator central. Dentre as atribuições 

do Comitê Local da escola destacava-se a de mapear as oportunidades educativas dos territórios 

em termos de políticas públicas, atores sociais, equipamentos públicos e outros espaços para 

realização das atividades formativas, formular, acompanhar e avaliar o Plano de Ação Local de 

Educação Integral considerando o Plano de Atendimento da Escola e celebrar parcerias para 

potencializar as oportunidades educativas mapeadas. 

Tratou-se de uma política interministerial, instituída pelos Ministério da Educação, 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Esporte e Ministério 

da Cultura. A partir de 2010, passou a contar, também, com o apoio do Ministério da Defesa, 

na possibilidade de expansão dos territórios educativos.  

O alcance do Programa foi definido, inicialmente, para atender em caráter prioritário as 

escolas que apresentassem baixo Ideb, situadas em capitais e regiões metropolitanas. O foco 

inicial também considerava territórios de alta vulnerabilidade. Mas, com os anos, o programa 

foi se ampliando.  

Segundo informa a página do Programa no portal do MEC73, as atividades tiveram início 

em 2008, com a participação de 1.380 escolas, em 55 municípios nos 26 estados e no Distrito 

 
73 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao?id=16689. Acesso em: 14 out. 

2021. 

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao?id=16689
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Federal, atendendo 386 mil estudantes. Em 2011, aderiram ao PME 14.995 escolas, com 

3.067.644 estudantes. Até o final do programa mais de 60 mil escolas chegaram a participar.  

Para o desenvolvimento de cada atividade a que a escola aderisse, o governo federal 

repassa recursos para aquisição de materiais e contratação de pequenos serviços ou repassava 

os materiais diretamente.  

O MEC apresentava o programa como uma política indutora da educação integral. 

Como as escolas aderiam voluntariamente, a autonomia pedagógica das escolas é que definia a 

entrada e o alcance da política. O enfoque na autonomia escolar para adesão ao programa tinha 

impacto na autonomia administrativa e financeira das escolas, mas o foco foi na autonomia 

pedagógica, na construção de currículo. 

Segundo a Portaria interministerial que instituiu o PME, seus objetivos foram de 

contribuir para a formação integral de crianças e adolescentes, por meio da articulação de ações 

e programas do governo federal e contribuir com propostas, visões e práticas curriculares das 

redes públicas de ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de 

saberes e conteúdos educativos (MEC, 2007). 

As finalidades expressas na Portaria 17/2007 são diversas: ampliação do  tempo e do 

espaço educativo e extensão do ambiente escolar nas redes públicas de educação; redução da 

evasão, da reprovação e da distorção idade/série; oferta de atendimento educacional 

especializado às crianças, adolescentes e jovens com necessidades educacionais especiais; 

prevenção ao trabalho infantil, exploração sexual e outras formas de violência, mediante sua 

maior integração comunitária; promoção de acesso aos serviços socioassistenciais; formação 

da sensibilidade, da percepção e da expressão dos estudantes nas linguagens artísticas, literárias 

e estéticas; aproximação do ambiente educacional da diversidade cultural brasileira; estímulo a 

práticas esportivas; aproximação entre a escola, as famílias e as comunidades, mediante 

atividades que visem a responsabilização e a interação com o processo educacional; integração 

dos equipamentos sociais e comunitários entre si e a vida escolar e prestação de assistência 

técnica e conceitual aos entes federados, de modo a estimular novas tecnologias. 

Nota-se a amplitude da política, que vai do acesso a serviços assistenciais ao uso de 

novas tecnologias, o que se fez possível pela incorporação da autonomia pedagógica da escola 

como instrumento de efetividade do programa, já que, diante de um leque muito grande de 

projetos e finalidades, a escola optava pelo que fazia mais sentido desenvolver no seu contexto. 

Uma das diretrizes do Programa foi fomentar a participação das famílias e comunidades 

nas atividades desenvolvidas, bem como da sociedade civil, de organizações não 

governamentais e da esfera privada. Mas essa participação, nos termos da Portaria instituidora 
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do programa, teria de estar vinculada ao PPP, delegando à autonomia da escola o julgamento 

de quem e como participaria da implementação do programa. Este é o sentido do Art. 4º, § 2º 

da Portaria Interministerial n.° 17/2007: 

O Programa Mais Educação poderá contar com a participação de ações promovidas 

pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e por outras instituições públicas e 

privadas, desde que as atividades sejam oferecidas gratuitamente a crianças, 

adolescentes e jovens e que estejam integradas ao projeto político-pedagógico das 

redes e escolas participantes (MEC, 2007, n.p.) 

Assim, está presente no Programa a atuação de pessoas externas à escola, inclusive na 

forma de voluntariado, mas reforça-se a centralidade da escola e seus gestores na tomada de 

decisões a partir de projeto pedagógico, buscando superar uma característica comum de projetos 

voluntários na escola pública que é a pouca integração ao currículo da escola, como se houvesse 

uma escola oficial e outra dos trabalhos voluntários. Na perspectiva do PNE, não há problema, 

e até estimula-se que a escola receba voluntários como decorrência da sua autonomia 

pedagógica e a partir apropriação e compreensão do PPP por todos os envolvidos: 

A Educação Integral abre espaço para o trabalho dos profissionais da educação, dos 

educadores populares, dos estudantes em processo de formação docente e dos agentes 

culturais, que se constituem como referências em suas comunidades por suas práticas 

em diferentes campos (observando-se a Lei nº 9.608/1998, que dispõe sobre 

voluntariado). Trata-se de uma dinâmica instituidora de relações de solidariedade e 

confiança para construir redes de aprendizagem, capazes de influenciar 

favoravelmente o desenvolvimento dos estudantes. Nessa nova dinâmica, reafirma-se 

a importância e o lugar dos professores e gestores das escolas públicas, o papel da 

escola, sobretudo porque se quer superar a frágil relação que hoje se estabelece entre 

a escola e a comunidade, expressa inclusive na dicotomia entre turno x contraturno, 

currículo x ação complementar (MEC, 2007, p. 14). 

Ainda segundo a portaria instituidora, cumpre ao governo federal o repasse de recursos 

financeiros e de apoio técnico e pedagógico, promovendo a articulação institucional e a 

cooperação entre governos, prestando assistência técnica e conceitual na gestão e 

implementação dos projetos e estimulando parcerias nos setores público e privado visando à 

ampliação e ao aprimoramento do Programa (MEC, 2007).  

A disponibilização de recursos e de um conjunto de orientações e materiais para 

organização e implementação da educação integral na escola, a serem seguidos conforme as 

capacidade e contexto locais, incorpora uma visão mais realista das possibilidades da autonomia 

pedagógica, em que não se espera que a escola crie nos projetos do zero, sem apoio financeiro, 

sem referências técnicas e pedagógicas. A organização posta pelo programa parte da autonomia 

escolar para escolha, adesão e implementação das atividades, para a que adote aquilo que faz 

mais sentido ao projeto, mas oferecendo apoio material para tanto. De forma menos estruturada, 

mas partindo da mesma ideia, de adesão a programas, essa forma de organização da política 
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pública proposta por Paulo Freire na sua gestão na SME/SP, conforme destaquei em capítulo 

anterior. 

Mesmo a adesão aos macrocampos do PME tem alguns limites ao que a escola pode 

fazer. Por exemplo, dentre as atividades escolhidas, uma necessariamente tem de estar ligada 

ao acompanhamento pedagógico, de modo que não há autonomia irrestrita nem na escolha das 

propostas nem no uso dos recursos. 

Também no âmbito financeiro, a transferência direta de recursos para a escola visando 

maior autonomia já estava presente em documentos anteriores, como no PNE 2001, que 

mencionava o PDDE como instrumento de autonomia pedagógica. Contudo, geralmente os 

recursos do PDDE se limitam a pequenos investimentos de manutenção predial. O que o Mais 

Educação procurou fazer foi dirigir a escola novos recursos, por meio do mesmo mecanismo 

de repasse que já funcionava há mais tempo, o PDDE, mas vinculando os repasses às atividades 

pedagógicas de educação integral. Os recursos ainda eram limitados, tanto que o próprio 

programa contava com parcerias locais e ação de voluntários, mas a separação entre recursos 

destinados às atividades pedagógicas e recursos para manutenção geral da escola foi uma 

estratégia positiva para autonomia pedagógica, que inspirou novos usos do PDDE desde então.  

Outro ponto interessante de reforço da autonomia pedagógica da escola é quanto à 

viabilização das atividades em contraturno. Segundo o Art. 1º do Decreto n.º 7.083/2010, que 

regulamentou o PME, as atividades poderiam ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de 

acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele sob orientação pedagógica da escola, 

mediante o uso dos equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com órgãos ou 

instituições locais. Também é a escola que define quantos e quais alunos participariam das 

atividades do programa.  

Por fim, a adesão ao PME requisitava da escola uma reflexão sobre seu projeto político-

pedagógico, quando não sua elaboração e partir de novos parâmetros, já que, em muitos casos, 

o PPP pode ser uma reprodução de outros projetos, de outros anos ou instituições. No passo a 

passo disponibilizado pelo MEC para implementação do PME, consta a sugestão de que a 

escola proponha um momento de reflexão e estudo para repensar o projeto político-pedagógico 

e para reescrevê-lo, para que passasse a contemplar uma concepção de Educação Integral. 

Também se sugere a transformação dessas experiências de reflexão e estudo em um momento 

de planejamento, por meio do qual, em linhas gerais, fossem colocadas em prática as atividades 

de Educação Integral inspiradas nos macrocampos (MEC, 2011).  

Ao ser instada a fazer escolhas, a escola é desafiada a apropriar-se de seu projeto, a 

perguntar-se qual é o horizonte formativo que ela pode vislumbrar com a ampliação da presença 
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dos estudantes, do leque de atividades e do tempo de escola. O programa buscava induzir não 

a ampliação da jornada escolar apenas como aumento de tempo-quantidade, mas uma busca, 

em cada escola, de encontrar seu tempo-qualidade, ou seja, de otimizar as estratégias do PPP:  

[...] a Educação Integral representa o debate sobre o próprio projeto educacional da 

escola, da organização de seus tempos, da relação com os saberes, com práticas 

contemporâneas e com os espaços potencialmente educadores da comunidade e da 

cidade [...] as atividades para as crianças e jovens participantes da Educação Integral 

devem estar relacionadas às atividades que á são desenvolvidas na escola, que afinal 

é uma só. Seu projeto político-pedagógico, por ser o documento que traduz a filosofia 

e a forma de organização pedagógica e curricular, traduz as intenções e relações 

estabelecidas entre todas as atividades desenvolvidas no ambiente educativo. É 

preciso pensar um continuum no tempo escolar que está sendo ampliado, superando 

as aparentes facilidades representadas pela organização das atividades 

complementares que não se comunicam com o que já está estabelecido no espaço 

escolar (MEC, 2011, p. 24-25).  

Desde a Portaria interministerial e ao longo dos demais documentos normativos que 

foram conformando o Mais Educação, com o Decreto regulamentador em 2010, a Resolução 

que vincula ao PDDE e os documentos de referência produzidos pelo MEC, é possível observar 

que a escola vai ganhando cada vez mais centralidade na concepção e execução do programa. 

A Portaria inicial ainda referia mais às redes de ensino, sugerindo que as redes aderissem ao 

programa. Ao longo do tempo, contudo, e sem prescindir do papel das secretarias 

estaduais/municipais, a escola foi ganhando protagonismo nas referências normativas, seja pela 

vinculação ao PDDE, seja pela adesão direta, pela escola, às propostas dentro de cada 

macrocampo e, por fim, pelos mecanismos de governança e prestação de contas, que ficavam 

concentrados nas escolas, a exemplo do Comitê Local. Essa centralidade que a instituição 

escolar foi ganhando fez do Programa Mais Educação uma política que teve a autonomia 

pedagógica em seus fundamentos e objetivos, por meio de uma concepção de autonomia 

vinculada a da educação integral, algo novo enquanto política do governo federal. 

A professora Jaqueline Moll, uma das referências em Educação Integral no Brasil, foi a 

responsável pela implementação do PME. Sua concepção de educação integral tem inspiração 

em experiências históricas e houve um empenho da educadora em recuperá-las para o desenho 

do novo programa. Nas palavras da educadora, o PME: 

revolve as terras da memória buscando as referências dos Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEPS) de Darcy, das Escolas-Parque de Anísio, das ideias dos 

Manifestos de 1932 e 1959, dos Ginásios Vocacionais de Maria Nilde Mascelani, da 

experiência dos Círculos de Cultura de Paulo Freire (MOLL et al., 2020, p. 2109). 

O decreto regulamentador do Mais Educação, inclusive, cita a “valorização das 

experiências históricas das escolas de tempo integral como inspiradoras da educação integral 

na contemporaneidade” (BRASIL, 2010, n.p.).  
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Se ao MEC cabia a retomada dessa memória educacional na história do país, às escolas 

caberia a mesma arqueologia, em seu contexto específico. Segundo Moll et al. (2020, p. 2103): 

a partir de uma ação do Governo Federal, compromete e induz a ação de cada 

comunidade escolar, com escolhas, com um desenho próprio, sem ter aquela 

característica vertical que as políticas educacionais costumam ter. O PME nunca foi 

um “aplique-se esta política”, sempre foi uma ação indutora. Gilberto Gil, então 

Ministro da Cultura, dizia que os Pontos de Cultura eram um do-in antropológico. 

Parafraseando-o, dizemos que o Mais Educação era um do-in pedagógico, porque 

avivava as forças das comunidades por meio de seus saberes, suas memórias, suas 

práticas e seus valores (grifos nossos). 

A educadora, ao relatar as ideias pedagógicas que inspiraram o programa, ressalta a 

autonomia pedagógica a partir de uma concepção de superação do tecnicismo como concepção 

orientadora da agenda escolar: 

A potência em termos de possibilidades estava relacionada à semeadura acerca de 

outra agenda possível para o trabalho escolar, uma agenda não-tecnicista, uma agenda 

acolhedora, (re)significadora da experiência escolar, com recursos que chegaram à 

escola a partir da autonomia e, portanto, de escolhas para construção de seus projetos 

(MOLL et al., 2020, p. 2104). 

Essa concepção recoloca, na agenda das políticas públicas, uma visão de escola como 

espaço de criação, e não só execução, de pensamento educacional: 

Isso rendeu frutos tanto em experiências implementadas, até hoje, em inúmeras redes 

públicas, quanto em diferentes estudos, traduzidos em dissertações, teses, cadernos 

pedagógicos e um amplo (e relativamente novo) repertório educativo, que tem 

provocado o pensamento acerca de outras pedagogias voltadas à construção de um 

país soberano, que demanda uma escola que produz pensamento, construção de 

hipóteses, diálogos, afirmação de identidades, autonomia e convivialidades 

(MOLL et al., 2020, p. 2105, grifos nossos). 

A estreita ligação entre essa concepção de autonomia e a consolidação da democracia 

no Brasil também é um aspecto apontado pela educadora. Como se, superada a agenda da 

redemocratização e da construção das novas instituições educacionais, o momento agora fosse 

de aprofundamento da agenda democrática na educação, por meio da educação integral e seus 

princípios de diversidade na unidade:  

O PME foi completamente desenvolvido por meio de um desenho institucional 

que pressupunha tomada de decisões da comunidade escolar. Ocorreu em um 

momento de amadurecimento e avanço da sociedade em que se imaginava estar 

construindo solidez nas instituições democráticas. Foi construído em uma lógica 

que tensionou o currículo escolar monopolizado pelos conteúdos oriundos das 

exigências das avaliações, buscando trazer os sujeitos e a sua história para o coração 

do processo. Sob esses pressupostos, é que foi compreendida a Educação Integral, não 

como mais uma modalidade de educação como é a Educação de Jovens e Adultos ou 

a Educação Inclusiva.  

[...] 

O desenho inovador dos macrocampos do PME trouxe para o centro do currículo 

escolar, em diálogo, áreas de conhecimento, temas, práticas e questões importantes 
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para a construção de uma sociedade democrática, tais como as identidades 

raciais, a perspectiva de gênero, os direitos humanos e tantos outros, sempre 

pensando na construção das possibilidades de vivermos juntos (MOLL et al., 

2020, p. 2102, grifos nossos). 

A política do Mais Educação teve limitações importantes. O espaço físico e a estrutura 

geral das escolas foi uma delas. Segundo Moll (2020), escolas nunca foram pensadas para serem 

escolas de dia inteiro e para todos os seus estudantes. Outros limites se mostraram na questão 

da jornada dos professores que, trabalhando em muitas escolas, tinham dificuldades de se 

dedicar a um projeto de educação integral. A organização curricular rígida, que demarcava o 

turno com conteúdos escolares, e o contraturno, com atividades diversas também dificultaram 

a integração das novas atividades com o currículo escolar. Por fim, a descontinuidade das 

políticas educacionais foi mais um fator que muitas vezes dificultou o engajamento de gestores 

e professores (MOLL et al., 2020). 

O próprio PME, embora tenha sido uma política relativamente de longa duração, não 

teve continuidade, pelo menos não em seu formato original, quando da mudança de governo, 

em 2016. Contribui para isso o fato de que a política foi implementada por meio de Portaria e 

Decreto, e não de Lei, que é um instrumento de maior legitimidade dada a aprovação pelos 

poderes executivo e legislativo. 

A experiência do programa, contudo, foi um marco no reconhecimento e indução da 

autonomia das escolas. Pela sua articulação intensa entre governo federal e secretarias 

estaduais/municipais, mas principalmente com as escolas, pode ter sido a política pública de 

alcance nacional que mais perto chegou do ideal de autonomia pedagógica dos Arts. 14 e 15 da 

LDBEN. Tratou-se de uma política de educação, da concepção à execução, voltada à autonomia 

pedagógica das escolas. 

Sua proposta teve impacto importante nas pautas que chegaram à elaboração do Plano 

Nacional de Educação de 2014, propiciando a discussão de uma agenda que até então havia 

sido pouco contemplada nas políticas públicas nacionais, como ampliação da jornada diária na 

escola, a humanização e incorporação da diversidade cultural brasileira nos currículos e o olhar 

diferenciado ao processo educacional dos grupos minorizados e historicamente excluídos.  

 

4.8.3 O Plano Nacional de Educação de 2014 (Lei n.º 13.005/2014) 

 

As novas políticas públicas educacionais, tanto no âmbito do financiamento, quanto de 

currículo, diversidade e educação integral, convergiram para o Plano Nacional de Educação 

aprovado pela Lei n. 13.005/2014, o qual também orientaria as políticas dos próximos dez anos. 
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O PNE de 2014 é um ponto de chegada e um ponto de partida. Tratou-se de uma política de 

Estado que foi capaz de congregar as conquistas da legislação educacional ao longo da história 

e que ousou propor metas e estratégias que ampliariam ainda mais o direito à educação, não 

apenas como uma carta de intenções, mas como um plano de ação, com indicadores, prazos, 

recursos e responsabilidades definidos.  

O processo de aprovação fez do PNE de 2014 umas das políticas educacionais mais 

debatidas da história da educação, com atuação intensa de setores do Estado e da sociedade 

civil.  

A participação social na construção do PNE ganhou maior destaque a partir de março 

de 2010, quando foi realizada a Conferência Nacional de Educação (Conae). A realização da 

conferência era um compromisso institucional do Ministério da Educação assumido em 2008, 

durante a Conferência Nacional de Educação Básica. Sua organização foi antecedida pela 

mobilização de conferências municipais e intermunicipais, realizadas no primeiro semestre de 

2009, e conferências estaduais e do Distrito Federal, no segundo semestre de 2009, além da 

organização de vários eventos de discussão e produção, com instituições públicas e sociedade 

civil, escolas, universidades, e outros espaços públicos de debate, inclusive via rádio, televisão 

e internet, conforme ressalta o documento final da Conae (2010). 

Pela sua capilaridade nacional e pela amplitude e longevidade de sua organização, a 

Conae foi um acontecimento ímpar na história das políticas públicas educacionais no Brasil. 

Contou com intensa participação da sociedade civil, de agentes públicos, entidades de classe, 

estudantes, profissionais da educação, estudantes, famílias. Segundo o documento final que 

sistematizou a Conferência (CONAE, 2010), ao todo foram credenciados 3.889 participantes, 

sendo 2.416 delegados e 1.473, entre observadores, palestrantes, imprensa, equipe de 

coordenação, apoio e cultura.  

A Conae, desde seus encontros municipais até o encontro federal, teve um tema central: 

Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, 

Diretrizes e Estratégias de Ação74. A partir dele se definiu o compromisso público de elaboração 

de um próximo Plano Nacional de Educação para o Brasil, já que o anterior se encerraria no 

ano seguinte. 

Em 15 de Dezembro de 2010, o Poder Executivo, que tinha Fernando Haddad como 

ministro da Educação e se encontrava ao final do segundo mandato de Lula, apresentou a sua 

versão para o Novo PNE, por meio do Projeto de Lei n.º 8035/2010. O projeto contemplava, 

 
74 O documento final da Conae 2010 está em: http://pne.mec.gov.br/images/pdf/CONAE2010_doc_final.pdf.  

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/CONAE2010_doc_final.pdf
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em parte, os resultados da Conae, mas gerou insatisfação principalmente pela redução ou 

retirada das metas referentes aos parâmetros de financiamento. O movimento educacional 

alegou que o Plano do governo não respeitava as deliberações da Conae. 

Em janeiro de 2011, o grupo “PNE pra Valer” que reuniu diversas organizações 

educacionais liderados pela Campanha Nacional do Direito à Educação (CNDE), mobilizou um 

amplo debate sobre as alterações necessárias ao projeto do governo. Ao todo, mais de 2900 

emendas foram redigidas de fevereiro a junho de 2011. Em dezembro de 2011, o primeiro 

relatório substitutivo foi publicado. Este relatório ainda viria a ser debatido, com sugestões de 

emendas vindas da sociedade civil. A CNDE75 foi uma das organizações mais atuantes nas 

definições do texto final, que trouxe conquistas significativas com relação ao projeto do 

governo. 

A participação da Campanha na aprovação do PNE exemplifica uma característica 

marcante das políticas educacionais elaboradas nas primeiras décadas dos anos 2000 no Brasil, 

que é a intensa participação da sociedade civil, fazendo forte pressão no governo, seja através 

dos conselhos e mecanismos formais de participação, seja através da mídia, campanhas digitais 

em redes sociais, produção de conteúdo, formação de atores multiplicadores, advocacy nos três 

Poderes e em instâncias internacionais etc. Assim como outras políticas aqui relatadas, o PNE 

foi fruto de negociações, mas a pressão e a participação da sociedade civil foram determinantes 

até mesmo para que a política fosse elaborada.  

Em maio de 2012, a CNDE colocou em prática toda sua capacidade de mobilização para 

aprovar o PNE em primeira etapa de votação na Câmara dos Deputados. Em 26 de junho de 

2012, o texto foi aprovado com a previsão de investimento público de volta ao patamar de 10% 

do PIB (7% iniciais e 10% ao final dos dez anos). O texto foi aprovado por unanimidade na 

comissão especial para o PNE criada na Câmara. Quando o projeto foi ao Senado, membros da 

CNDE visitaram senadores para entregar uma carta com demandas referentes ao PNE. O texto 

aprovado pela CCJ do Senado regrediu no campo do financiamento, o que levou novamente a 

uma forte pressão na Câmara dos Deputados, com vitórias importantes no retorno de aspectos 

do financiamento. 

 
75 A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é formada por mais de 200 entidades e movimentos da sociedade 

civil capilarizadas em todo o país, dirigida por um comitê nacional. Desde 1999, quando foi fundada, participou 

das principais discussões de políticas públicas para o Brasil, com destaque para o processo de criação do Fundeb.  

No PNE de 2014, destacou pela forte campanha para que se estabelecesse um gasto público de 10% do PIB para 

a educação pública e pela elaboração do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e Custo Aluno Qualidade (CAQ), 

valores que estipulam o investimento necessário a uma educação de qualidade para cada aluno no Brasil, 

considerando fatores que vão de infraestrutura da escola a salário docente. 
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Em 25 de junho de 2014, o PNE foi sancionado sem vetos pela presidenta Dilma 

Rousseff, por meio da Lei n. 13.005/2014. Trata-se de uma lei que estabelece diretrizes e metas 

para o desenvolvimento nacional da educação, vinculando os entes federativos a elaborarem 

seus planos locais conforme as diretrizes do Plano Nacional. 

Um documento de 80 páginas que levou pelo menos quatro anos para chegar a sua 

versão final, com 20 metas que, se foram ambiciosas com relação ao presente e futuro da 

educação, se propunham, sobretudo, a corrigir lacunas do passado, promovendo agendas que, 

em outros países latino-americanos, já estavam endereçadas há décadas, como inclusão e 

qualidade mínima. As metas também corrigiram uma tendência de redução da participação da 

União no financiamento da educação, mesmo após a Constituição de 1988. O PNE 2014 passou 

a cobrar atuação ainda mais intensa da União na sua função de redistribuição e complementação 

do financiamento estadual e municipal.  

Se comparado ao PNE de 2001, que sofreu com a falta de controle social na elaboração 

e implementação da lei e com os vetos do presidente FHC, mantidos pelo presidente Lula, o 

PNE de 2014 foi um grande e importante passo para o país na implicação de todos os entes em 

suas metas e estratégias. 

Do ponto de vista da legislação, a importância do PNE de 2014 foi impulsionada por 

uma mudança constitucional que reforçou a característica dos Planos Nacionais de Educação 

como políticas de estado, para além de intenções de governos. 

Em 2009, uma Emenda Constitucional alterou o Art. 214 da Constituição Federal de 

1988, referente à obrigação de elaboração de um Plano nacional para a educação. A nova 

redação especificou mais as obrigações estatais, antecipou alguns princípios e metas que 

deveriam constar nos planos e determinou sua duração decenal76. 

Na redação original da Constituição Federal de 1988, o Art. 214 falava em duração 

plurianual do Plano Nacional de Educação. Nas Disposições Transitórias (ADCT), o Art. 87 

instituiu a “década da Educação” e, dentro dela, o parágrafo 1º do artigo dizia que competia à 

União encaminhar ao Congresso Nacional, dentro de um ano, o Plano Nacional de Educação, 

com diretrizes e metas para os dez anos seguintes. A referência à duração decenal apenas em 

 
76 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam 

a: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 59, de 2009) I - erradicação do analfabetismo; II - universalização 

do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção 

humanística, científica e tecnológica do País; VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 59, de 2009). 
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ADCT poderia ser interpretada como algo cuja duração, uma vez terminada, não teria 

rigorosamente necessidade de uma nova feitura, já que é uma disposição transitória (CURY, 

2011b).  

Isso mudou com a aprovação da Emenda Constitucional n. 59/09. Ela alterou a redação 

original do Artigo 214 e estabeleceu a exigência de um PNE “de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração” por meio de 

ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas: “Saltam à vista 

mudanças significativas: o PNE se completa com uma lei própria que o regulamente, com 

reiteração de sua duração decenal, fora de uma presença em disposições transitórias e, 

sobretudo, dentro de um “sistema nacional de educação” (CURY, 2011b, p. 711). 

A referência a um Sistema Nacional de Educação procurou situar a atuação supletiva da 

União não como complemento daquilo que os estados e municípios não fossem capazes de 

fazer, mas de fato como o ente garantidor do caráter nacional da educação: 

Essa função supletiva ou subsidiária tem sido a norma nas relações do Estado 

brasileiro com os Estados-membros no que se refere à educação básica. Certamente, 

o princípio de subsidiariedade é válido para os Estados Federativos, o que faz todo o 

sentido. O que não faz sentido é, por conta desse princípio, secundarizar o sentido de 

“nacional”. A capitis diminutio do “nacional” em campos que abrangem a coesão e a 

unidade faz com que não se efetivem ações concernentes, por exemplo, ao 

financiamento e a um segmento vinculante dos componentes curriculares para o 

conjunto dos brasileiros, entre outros (CURY, 2011b, p. 794).  

Historicamente, a função supletiva da União prevaleceu em relação à redistributiva, o 

que dificultou o estabelecimento de um sistema nacional de educação. O federalismo brasileiro 

e o reconhecimento da autonomia das escolas, temas interligados quando se discute o papel da 

União Federal na educação, não seriam prejudicados pela organização de um sistema nacional 

de educação, pelo contrário, seriam fortalecidos:  

A Constituição de 1988 recusa tanto um federalismo centrífugo como um outro 

centrípeto. A opção por um federalismo cooperativo, sob a denominação de regime 

de colaboração recíproca, não abdica da dimensão nacional, ao mesmo tempo em que, 

descentralizando atribuições, indica a necessidade de funções compartilhadas e 

articuladas entre os entes federativos (CURY, 2011b, p. 795). 

Em suma, a Emenda Constitucional de 2009 possibilitou um novo status aos planos 

nacionais de educação no Brasil, tanto pela consolidação constitucional da previsão decenal, o 

que reforça a característica de política de estado, para além de governos, quanto pela referência 

ao sistema nacional de educação e ao regime de colaboração, que amplia as possibilidades do 

que um plano federal pode regulamentar. 
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Com isso, a Constituição Federal passa a determinar que o PNE não seja mais uma mera 

carta de intenções, mas sim uma política ordenadora de um sistema. Essa é uma mudança 

determinante na história da educação brasileira, com impactos no tema da autonomia das 

escolas. No Brasil, não basta que não haja conflito entre os entes federativos, é preciso que haja 

colaboração, ação mútua e proativa para um desenvolvimento mais equitativo da educação, para 

que cada escola seja responsabilidade de todo o Sistema Nacional, única forma de lhe garantir 

qualidade e autonomia. 

Além de um novo papel da União e do Sistema Nacional de Educação, algumas metas 

específicas do PNE de 2014 tem impacto ou se referem diretamente à autonomia pedagógica as 

escolas.  

Uma delas é a meta 6, relativa à educação integral. O PNE de 2014 prevê uma meta 

específica para a educação integral: “Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica”. Em números absolutos, o 

cumprimento da meta significaria prover cerca de 10 milhões de matrículas em educação 

integral até o final do Plano.  

As estratégias que acompanham a meta trazem uma perspectiva não apenas de aumento 

da jornada, mas de reforço das condições para um projeto pedagógico de educação integral, 

superando uma estratégia meramente ocupacionista de turno e contraturno desintegrados, o que 

não favoreceria a autonomia pedagógica da escola.  

Nesse sentido, a estratégia 6.1 fala em promover, com o apoio da União, a oferta de 

educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 

pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas e com a ampliação progressiva 

da jornada de professores em uma única escola. A possibilidade de os professores se dedicarem 

a um único projeto é fundamental para o progressivo incremento da autonomia pedagógica e 

consequentemente para a sustentabilidade de um projeto de educação integral. 

Outras estratégias falam na possibilidade de reforma arquitetônica nas escolas para 

atender a novos projetos e na instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, espaços para 

atividades culturais, bibliotecas, auditórios etc.  

A estratégia 6.4 traz a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 

culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como parte meta de educação integral e a 

estratégia 6.7 estabelece a necessidade de consulta prévia e informada a comunidades indígenas 

e rurais para que a oferta de educação integral considere as peculiaridades locais. 
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Com a inclusão no PNE, a concepção integral de educação, já mencionada no Manifesto 

dos Pioneiros de 1932, que se referia à escola como comunidade em miniatura, e que esteve 

presente em diversas iniciativas de governos locais e educadores, tornou-se uma política 

nacional, aprovada pelo Congresso Nacional, com participação da sociedade civil, e que deveria 

permanecer vigente pelo menos até 2024. Trata-se de um novo status a essa concepção de 

educação, que está diretamente ligada ao reconhecimento da autonomia pedagógica das escolas.  

Outra meta do PNE que reforça diretamente a temática da autonomia é a Meta 19, na 

sua estratégia 19.7: “favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino”. A Meta 19 trata da gestão democrática e estabelece 

o objetivo de: 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014, n.p.).  

A previsão da autonomia pedagógica como uma estratégia da meta de gestão 

democrática mantém a ligação estreita entre esses dois princípios, algo que a legislação já vinha 

consolidando desde os anos 1980. Para o PNE de 2014, a autonomia escolar é uma das formas 

de se garantir a gestão democrática. 

A gestão democrática, por sua vez, traz um aspecto interessante e diferente do que se 

via na legislação educacional até então quando se referia a esse princípio. O PNE de 2014 previu 

a gestão democrática de forma associada ao uso de “critérios técnicos de mérito e desempenho”, 

nas tomadas de decisão educacionais. A mudança é importante para a concepção de autonomia 

pedagógica e realista com relação à qualificação da participação e da tomada de decisões. A 

autonomia pedagógica da escola depende de uma gestão escolar progressivamente mais 

legítima e qualificada e, na visão do PNE, legitimidade e qualificação virão com ampliação da 

participação social nas decisões escolares, inclusive na escolha dos gestores e gestoras, e com 

a adoção de critérios de mérito e competência, combinados aos de consulta popular, na seleção 

e avaliação daqueles que vão gerir as escolas.  

Isso se refletiu em estratégias, como a 19.1 que fala em priorizar o repasse de 

transferências voluntárias da União na para os entes federados que tenham legislação específica 

para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, combinando critérios técnicos de 

desempenho com participação da comunidade escolar.  

A estratégia 19.2 propõe ampliar os programas de apoio e formação dos conselheiros de 

diferentes conselhos escolares e de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos 
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financeiros, formação e estrutura adequados. A estratégia 19.6 estimula a constituição e o 

fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, inclusive por meio 

de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento 

autônomo. 

Já a estratégia 19.4 trata das associações de estudantes e familiares, propondo que em 

todas as redes de educação básica seja estimulada a constituição e o fortalecimento de grêmios 

estudantis e associações de pais, assegurando espaços adequados e boas condições de 

funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares. 

Na estratégia 19.8, o tema da qualificação da gestão escolar, essencial à possibilidade 

de autonomia, também é endereçado, propondo-se programas de formação de diretores e 

gestores escolares e a realização de uma prova nacional específica, a fim de subsidiar a 

definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser 

utilizados por adesão pelas redes. 

Por fim, o PPP é referido diretamente na estratégia 19.6, que estimula a participação e 

a consulta de profissionais da educação, alunos, alunas e seus familiares na formulação dos 

projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos 

escolares, assegurando a participação familiar inclusive na avaliação de docentes e gestores 

escolares.  

Ao lado da adoção da concepção integral como concepção orientadora do Plano, 

investindo-se na ampliação do tempo e espaço escolar, a inserção do reconhecimento da 

autonomia pedagógica, em um contexto de estratégias de ampliação da formação e avaliação 

de gestores, capacitação dos conselhos, e apoio técnico e financeiro às instâncias consultivas e 

decisórias da escola, coloca a autonomia em uma perspectiva mais realista de um caminho a ser 

trilhado, que passa pela previsão legal do direito à autonomia, mas vai além, reconhecendo que 

a autonomia possível depende de recursos, formação, avaliação, valorização dos profissionais 

da educação e investimento na participação social na escola. 

Desse modo, embora o PNE 2014 seja um plano que, em comparação com o de 2001, 

cite menos diretamente autonomia pedagógica das escolas do que o PNE 2001, no qual a 

estratégia aparece mais vezes, o conjunto da obra, principalmente pela visão de educação 

integral e pelas metas de financiamento e formação de pessoas, fez desse plano uma política 

nacional mais voltada para a autonomia pedagógica, criando-se metas concretas para que ela se 

realizasse.  

A tudo isso, se complementa a previsão do controle social na implementação do Plano. 

O Observatório do Plano Nacional de Educação (OPNE) é um projeto de iniciativa da sociedade 
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civil, criado para monitorar o Plano Nacional de Educação, dando transparência aos dados da 

Educação brasileira e contribuindo para que o PNE seguisse como uma agenda norteadora das 

políticas educacionais. O projeto foi lançado em 2013, com a coordenação do Todos pela 

Educação, uma ONG que, assim como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, teve 

intensa participação nos debates sobre políticas públicas educacionais no Brasil. O 

monitoramento do plano contava com a parceria de 28 organizações.  

O acompanhamento social se refletiu em uma estratégia específica do PNE, a de 19.3, 

que fala em incentivar os estados, o Distrito Federal e os municípios a constituírem Fóruns 

Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e 

distrital, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos de 

educação. 

Ao longo da elaboração desta pesquisa, ocorrida entre 2018 e 2021, foi possível 

acompanhar com pesar o descumprimento progressivo das metas do PNE 2014 e um abandono, 

prático e discursivo, do Plano como política orientadora da agenda nacional. Até mesmo o 

monitoramento social, que não prescinde da colaboração dos poderes públicos para sua 

realização, foi esvaziado. Os contextos e causas do descumprimento do PNE contam de uma 

parte da história da educação brasileira que está fora do escopo desta tese, mas que, sem dúvida, 

oferecem um campo de pesquisa amplo para próximos trabalhos.  

O fato é que a Lei n.º 13.005/2014 permanece vigente, com suas metas e estratégias. A 

história de como chegamos ao PNE de 2014, e do que foi feito dele depois, é a história, não 

linear, das conquistas e derrotas do direito à educação no Brasil, e do papel atribuído à escola 

na definição e criação diária desse direito. Desse ponto de vista, o PNE 2014, visto de agora, 

2021, ainda é uma vitória. Nele se reconhece a educação integral como uma concepção de 

educação capaz de orientar uma política nacional de educação, contando, para isso, com a 

progressiva autonomia pedagógica das escolas públicas, e reconhecendo que ela depende da 

atuação proativa dos governos no apoio técnico, curricular e financeiro às instituições escolares. 

O PNE 2014 é um documento de estado que recupera o Manifesto de 1932, marco inicial 

da narrativa desta tese, e que aglutina as ideias pedagógicas e a política educacional nacional 

em torno da concretização dos princípios constitucionais de 1988: a educação para o trabalho, 

para o exercício da cidadania e para o pleno desenvolvimento individual. 

No âmbito da autonomia pedagógica das escolas, também reúne os principais fatores 

que essa pesquisa foi apontando como necessários à autonomia: uma concepção pedagógica de 

educação integral, um financiamento adequado, um tratamento do federalismo que não 

prescinde da atuação redistributiva da União, a previsão de um Sistema Nacional de Educação, 
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o reconhecimento do papel da escola no regime político democrático e ligação da autonomia 

com a gestão democrática e a formação e qualificação de gestores e lideranças escolares. 

É o documento de Estado mais importante de toda a história da educação brasileira, o 

que chegou mais à frente na amplitude do direito educacional e no reconhecimento e promoção 

da autonomia pedagógica da escola. Apesar de todas as ameaças, ele segue sendo o que de 

melhor produzimos até hoje como projeto nacional de educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

CAMINHOS E DESCAMINHOS DA AUTONOMIA PEDAGÓGICA DA ESCOLA 

PÚBLICA NO BRASIL 

 

Falar de autonomia das instituições escolares na história da educação brasileira pode 

parecer um tema secundário diante da longa, e ainda inacabada, luta por um sistema nacional 

de educação, para que o Estado brasileiro se responsabilizasse amplamente pelo direito à 

educação.  Do ato adicional de 1834 à Constituição Federal de 1934, foram cem anos de 

desresponsabilização da União com a educação básica. De 1934 em diante, com a educação 

básica reconhecida como um direito a ser garantido pelo Estado nacional, a construção jurídica 

dos deveres estatais para com alunas e alunos não foi linear, tampouco estável. Nesse cenário, 

por que falar em autonomia das escolas?  

A ideia de que as instituições escolares podem ter autonomia na definição de seus 

currículos e práticas pedagógicas acompanhou toda essa história de construção de uma 

educação nacional, e não se separa dela. Ao contrário, cada vez mais clareava-se nas ideias 

pedagógicas, hegemônicas e não hegemônicas, a hipótese de que um sistema de educação 

democrático deve compatibilizar um regime jurídico de garantias e normas nacionais com a 

autonomia das instituições escolares. Autonomia não na forma de autorização excepcional para 

projetos experimentais, mas como fundamento e princípio do sistema como um todo. Anísio 

Teixeira foi um dos grandes, e primeiros, nomes a propor a autonomia das instituições de 

educação como caminho para a qualidade, democratização e melhor organização de nosso 

sistema de ensino, sem deixar de tomá-lo como um sistema nacional.  

Desde as primeiras propostas de Anísio Teixeira, ainda da construção de uma política 

nacional de educação, tal como preconizada no Manifesto de 1932, foram muitos os caminhos 

e descaminhos do princípio da autonomia pedagógica nas políticas públicas educacionais. 

Autonomia escola já foi autorização para projetos experimentais, instrumento de gestão 

democrática, bandeira dos movimentos educacionais populares, proposta de agências 

internacionais e princípio das políticas de educação integral. 

A Constituição Federal de 1988 foi, do ponto de vista político e jurídico, um ponto de 

virada, aliando a reconstrução do regime democrático com uma legislação educacional muito 

promissora quanto à autonomia, liberdade de aprender e ensinar e gestão participativa, a qual 

atribuiu às escolas o direito-dever de autoria de seus próprios projetos político-pedagógicos. A 



  255 

 

 
 

Constituição de 1988 não garante sozinha a autonomia pedagógica das escolas, tampouco é um 

seguro contra retrocessos na educação nacional, mas é o documento de Estado que dá forma e 

conteúdo jurídico às instituições capazes de implementar políticas democráticas e sustentáveis 

para a escola pública.  

A história segue com avanços e retrocessos, como é da natureza da democracia, e o 

sentido do princípio da autonomia pedagógica continuará a ser construído e disputado na 

Política e no cotidiano das escolas brasileiras.  

Em 9 de dezembro de 2015, a Escola Estadual Diadema, em São Paulo, foi ocupada por 

estudantes que reivindicavam maior participação na gestão e no currículo da escola, 

denunciando que os instrumentos tradicionais de participação e autonomia não mais davam 

conta de lhes atender. O movimento das ocupações escolares, realizado por estudantes 

secundaristas, se espalhou de São Paulo para todo o Brasil, abrigando diferentes demandas. As 

alunas e os alunos questionaram tudo aquilo que se tinha consolidado no tema da autonomia da 

escola. Ao mesmo tempo, mostraram que o velho conceito de comunidade escolar, que parecia 

ultrapassado, segue vivo. “A escola é nossa” disseram os estudantes. Assim, já é possível dizer 

que as ocupações de 2015 e 2016 iniciaram um novo capítulo nessa história da autonomia 

pedagógica das escolas. O tema abre uma ampla agenda de pesquisa, que já vem sendo discutida 

por trabalhos complementares a este, com novos olhares para o diálogo entre autonomia e 

educação77.  

Direitos não são concedidos, são conquistados. Assim se constituiu a história da 

educação brasileira. A autonomia escolar foi uma conquista dos movimentos educacionais, das 

professoras e professores, dos movimentos sindicais, dos movimentos estudantis. A eles se 

somam as vozes dos estudantes secundaristas que reivindicaram uma escola mais autônoma. A 

escola pública pertence à comunidade escolar, sem que isso implique desresponsabilização do 

Poder Público com a garantia de uma escola de qualidade para todos.  

A proposta desta tese foi estudar cerca de um século de construção da legislação 

educacional brasileira, a partir desse ponto de vista: como as ideias pedagógicas e as políticas 

públicas consideraram a autonomia pedagógica das escolas públicas brasileiras.  

O tema da autonomia pedagógica foi menos um recorte e mais uma lente de análise. 

Assim, procurei considerar amplamente a legislação educacional e a construção das instituições 

e políticas da educação pública, a partir deste princípio, mas mirando em algo mais amplo, que 

 
77 A exemplo, a tese de doutoramento de Jerry Adriano Villanova Chacon (CHACON, 2021) discute o movimento 

das ocupações escolares de 2015 e 2016, abordando sua relação com a temática da autonomia da escola e dos 

estudantes.  
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é a história da educação nacional, imbricada na própria história do Brasil. Planejar o futuro 

requer a tomada de consciência em relação ao passado e vamos precisar muito disso nos 

próximos anos.  

A história vista em perspectiva nos mostra avanços e conquistas. Diante da conjuntura 

atual, em 2021, data em que concluo este texto, fica claro que essas conquistas não estão 

seguras, sobretudo as ligadas à autonomia escolar. Mas o texto também ilustra que não é a 

primeira vez que as garantias e princípios do direito à educação se encontram ameaçados.  

Reconhecer e garantir a autonomia pedagógica das escolas é fundamental para 

construirmos uma educação emancipadora, democrática, equitativa e eficiente. A dificuldade 

em realizar esse projeto é a dificuldade em construir um país justo e democrático. A educação 

ainda é mais um reflexo do que somos como nação – desigual, injusta, autoritária, burocrática 

– do que um reflexo do que queremos e podemos ser. Mas, se a educação é, em parte, 

reprodução da realidade, ela não é só isso. A escola pública é o lugar das utopias possíveis. Um 

novo projeto de país, que nos recoloque em rumos democráticos e de justiça social, passa pelo 

reconhecimento de cada comunidade escolar como espaço legítimo de criação desse projeto. 
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