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Apresentação Rede e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo (a) à Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do
Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído
pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira
propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico,
como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação
de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões
distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os
estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os
cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – integradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da
realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
									Ministério da Educação
Novembro de 2013
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros,
filmes, músicas, sites, programas de TV.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever
sobre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Palavra das Professoras-autoras
Prezado(a) estudante!
Parabéns por fazer parte desse projeto de educação a distância. Acredite,
esse é um grande passo para a sua formação profissional! Sabemos que a
educação a distância tem dado uma importante contribuição para a formação profissional, transformando futuros e abrindo portas para o mercado de
trabalho. E você faz parte desse cenário.
Esperamos desenvolver um trabalho em conjunto e o nosso desejo é estabelecer, através desse material, a interação necessária para que possamos
atingir os objetivos propostos, visando o aprimoramento profissional no que
tange ao conhecimento dos Princípios Legais e Fundamentos da Educação
Nacional.
Invista em você, acredite na possibilidade de uma formação com qualidade,
proporcionando momentos de aprendizagem, de prazer em ler, pensar,
refletir, questionar, compreender, pois dessa forma existe a construção de
conhecimentos significativos para a própria vida.
Lembre-se que é muito importante o seu desejo de pesquisar, investigar e
estudar, pois é esse o processo que instigará a busca pelo conhecimento com
autonomia, e, para finalizar essa nossa primeira conversa, citamos Paulo Freire (99), quando diz que: “Escola é o lugar em que se faz amigos. Não se
trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos, escola é,
sobretudo, gente”. Portanto, nos colocamos à sua disposição, através deste
material, para que, como amigos possamos ser parceiros na construção de
conhecimentos. Conte conosco!
		
Sonilda Aparecida de Fátima Silva
Carmem Sandra Ribeiro do Carmo
Neuli Rolim
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Apresentação da Disciplina
Caro(a) aluno(a),
Essa disciplina tem como um dos seus objetivos analisar a educação, em
diferentes momentos históricos. Dentro da perspectiva globalizada da educação, faz-se necessário entender os desafios propostos pelos Fundamentos
Legais, Princípios e Finalidades da Educação. Sabe-se que a educação é o alicerce para o desenvolvimento de toda e qualquer nação, portanto, conhecer
seus parâmetros legais, e compreender a finalidade dos mesmos é de vital
importância para aquele que quer se preparar para adentrar nessa área de
trabalho.
O conteúdo que você tem a seguir abrange as seguintes temáticas:
• Contexto histórico da educação: através de informações, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea, você poderá refletir sobre o desenvolvimento da história da educação, tendo em vista as suas várias
concepções de ensino ao longo do tempo para, a partir do passado,
poder melhor compreendê-la nos dias atuais.
• Educação e políticas públicas: o conhecimento das políticas públicas
existente será de vital importância para que se compreenda o contexto
da política educacional vigente no momento.
• Princípios e fins fundamentais do sistema educacional: a garantia
desses princípios e fins podem propiciar a continuidade da formação humana, portanto conhecê--los pode representar importante participação
nessa evolução.
• Direito à educação previsto na Constituição Brasileira: é necessário
que como profissional da educação você tenha conhecimento dos deveres do Estado e da família, em relação à educação.
• Direitos das crianças e adolescentes: da mesma forma, esses direitos
previstos na lei 8.069/1990, que cria o ECA - Estatuto da Criança e do
Adolescente, fazem parte do rol de conhecimentos que você irá adquirir.
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•

Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB 9394/94: regulariza em
âmbito nacional, praticamente tudo o que se refere à educação e dada a
sua importância integra este conteúdo.

• Plano Nacional da Educação: traça diretrizes em busca da almejada
qualidade para a educação e o Fundo de Manutenção da Educação
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. São
importantes ferramentas na condução de um trabalho na área educacional.
• A Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Estado de Goiás: regulariza, no Estado de Goiás, o que se refere à educação. E, por fim, trazemos
uma sinopse das políticas públicas efetivadas no setor educacional, no
Governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Lembramos que é importante a participação de cada um, o empenho e a
busca pela construção do conhecimento nas aulas, e que não se atenha
somente aos tópicos concernentes à Legislação reguladora da Educação Nacional, pois o objetivo maior desta disciplina é promover uma reflexão aprofundada sobre a aplicação da Legislação existente.
No desenrolar do módulo desejamos que se encante com a temática e com
a possibilidade da troca de conhecimentos, da construção de competências,
de habilidades e de atitudes que contribuirão para a definição de seu perfil
profissional.
Finalizamos nossas boas -vindas com uma música de Caetano Veloso:
“Lhe damos as boas-vindas! Boas-vindas! Boas-vindas! Venha conhecer a
vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a
rosa. Eu digo que ela é gostosa”
SEJA BEM-VINDO(A)!

Rede e-Tec Brasil
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Aula 1. Contexto histórico da educação
		no Brasil

Objetivos:
• reconhecer o contexto histórico da educação no Brasil; e
• perceber que a realidade atual sofre as consequências do tempo
histórico.

Caro(a) estudante,
Você irá agora reconhecer o contexto histórico da educação no Brasil, e
a partir daí, poderá refletir sobre a escola do passado, do presente e
a do futuro. Boa aula!
Para falarmos da educação brasileira, muitas são as interfaces que precisamos analisar para fundamentarmos uma discussão da educação contemporânea da nossa população, portanto, convidamos-o(a) a conhecer um pouco
da história da educação no Brasil. Começaremos pelo Brasil Colônia.
As ideias e pensamentos da cultura medieval foram trazidas para a educação brasileira fundamentadas na obra dos Jesuítas, cooperando para que a
educação se tornasse aristocrática. A educação na colônia só era permitida
aos primeiros filhos ou aos filhos homens que seriam os sucessores e administradores dos pais.
Padres jesuítas ministravam educação elementar para a população indígena
e branca em geral.
Segundo XAVIER (1980), nos dois primeiros séculos de colonização brasileira
os Jesuítas foram os únicos educadores que existiam na colônia. Preocupados com a difusão da fé e com a educação de uma elite religiosa criaram,
no Brasil Colônia, um sistema educacional que, em última instância, fornecia
aos elementos das classes dominantes uma educação clássica e humanista,
como era o ideal europeu da época.

Aula 1 - Contexto histórico da educação no Brasil
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O Marquês de Pombal ficou
conhecido devido ao seu
vigor, depois de um terremoto
ocorrido no ano de 1755
que destruiu Lisboa e matou
centenas de milhares de pessoas.
Foi nomeado sucessivamente
primeiro-ministro, conde de
Oeiras e marquês de Pombal.
Como Ministro de Portugal ,
Pombal fez muitas reformas,
dentre elas, expulsão dos jesuítas
de Portugal e das colônias.

Em 1759 o Marquês de Pombal, Ministro da Educação de Portugal, expulsou
os Jesuítas de todas as colônias portuguesas. No Brasil houve uma interrupção de duzentos anos na área educacional. Escolas foram fechadas e os padres Jesuítas foram expulsos do Brasil. Essa medida acarretou na paralisação
total das atividades educacionais até então desenvolvidas. Ao contrário do
que se poderia esperar essa expulsão não foi sucedida por uma reforma do
ensino que contemplasse um novo sistema educacional. O que ocorreu foi
uma interrupção temporária de todo o sistema educacional.

Figura 1 - Marquês de Pombal
Fonte: wikipedia.org

De acordo com BERGER (1980), as consequências dessa política foram desastrosas para o Brasil, que não pôde beneficiar-se da modernização do sistema educacional visado por essa política, pois a metrópole não dispunha de
meios eficientes para orientar e fiscalizar as novas escolas a serem criadas na
colônia. Somente depois de uma década foram criadas as primeiras Escolas e
Aulas Régias nas maiores cidades, lecionando Latim, Grego e Retórica.

Eclesiástico
Relativo ou pertencente à
Igreja, ao Clero e Sacerdócio,
ou seja, seu corpo ministerial
de obreiros, líderes religiosos e
administradores.

Rede e-Tec Brasil

Já no início do século XIX, influenciada pelo desenvolvimento da mão de
obra, a população vai à luta por escolas. Por volta de 1800, foram fundadas algumas escolas primárias, secundárias e seminários, eminentemente de
cunho eclesiástico privado. Já o ensino superior, surge com a presença do
Príncipe D. João VI no Brasil que promove mudanças no quadro das instituições educacionais com a criação dos cursos superiores da Academia Real
da Marinha, da Academia Real Militar, da Escola Militar de Aplicação e da
Faculdade de Medicina.
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Figura 2 - Dom João VI
Fonte: Wikimedia Commons

Na Constituição de 1823, outorgada por D. Pedro I, que vigorou durante os
65 anos do Império, ficou estabelecido que: “a instrução primária deveria
ser gratuita para todos os cidadãos” e previa a existência de colégios e universidades. Mas não garantiu a prestação desse serviço por parte do Estado.
A constituição de 1891 reservou à União (República Federativa do Brasil) o
direito de criar instituições de ensino secundário e superior nos Estados. Aos
Estados foi outorgado o dever e a competência para com o ensino primário.
Por volta de 1930, iniciou-se a luta por uma política única de educação por
parte dos intelectuais da educação, denominada por movimento escolanovista, o qual foi a chave para o processo de expansão do ensino público, para
a modernização do processo produtivo e da economia. Os eixos centrais
da luta dos pioneiros da educação eram o acesso e qualidade da educação
pública.
Segundo Aranha (1989), em 20 anos, as escolas primárias dobraram em
número e as secundárias quase quadruplicaram. As escolas técnicas multiplicaram-se – de 1933 a 1945, passaram de 133 para 1.368, e o número de
matrículas, de 15 mil para 65 mil. Cresceu também a construção de prédios
escolares, financiados pelo Fundo Nacional do Ensino Primário – FNEP, e com
esforços dos próprios estados e também com a ajuda de financiamentos
externos.

Aula 1 - Contexto histórico da educação no Brasil
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Dentre os pioneiros da educação
destacamos: Anísio Spinola
Teixeira, Afrânio Peixoto ,
Fernando de Azevedo, Cecília
Meirelles, M. Bergstrom
Lourenço Filho e Roquette Pinto .

Figura 3 -Anísio
Teixeira
Fonte: http://oprofessorweb.files.wordpress.
com
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Toda essa expansão trouxe melhorias no aspecto quantitativo, ou seja, mais
pessoas na escola. Contudo, as condições de ensino eram precárias. Os educadores Gadotti (2006), Libâneo (2003) e Manfredi (2002), quando analisam
a educação brasileira no século XX, falam sobre alguns aspectos centrais que
a dominavam: as questões do acesso e democratização, da centralização e
descentralização, da quantidade e da qualidade da educação.
Como vimos, a escola pública não era preocupação dos governantes, foram
necessárias lutas de educadores que resistiram à educação elitista, (como por
exemplo, Manifesto dos Pioneiros) e buscaram travar discussões e ações que
correspondessem aos anseios da população brasileira que há muito almeja
ensino democrático, gratuito e de qualidade.
As constituições e leis brasileiras que vieram após o manifesto dos pioneiros
começaram a expressar o direito à educação:
• Constituição de 1946: permitiu à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A partir daí foi instituída a descentralização e
determinou-se que cada estado organizasse seu sistema de ensino. Foi
criado o SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial voltado
para a formação de recursos humanos no setor comercial. Para isso, foi
utilizado o mesmo modelo do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, criado em 1942 para suprir a necessidade de mão de obra
qualificada necessária no processo de industrialização.
• Lei 4024/61: foi a primeira a tratar especificamente da educação nacional, que vinha sendo debatida por diferentes correntes educacionais desde a promulgação da Constituição de 1946. Portanto, somente depois
de quinze anos do encaminhamento ao Congresso, de um Projeto de Lei
pelo Poder Executivo é que foi criada a primeira - Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB)
Os chamados “anos de chumbo”
desenvolveram- se sob a
inspiração da linha dura, do Ato
Institucional nº 5 e da ideologia
da segurança nacional. Durante
o Governo do Presidente Médici,
o Brasil passou por uma das
mais duras fases de restrição
política da História da República.

Rede e-Tec Brasil

Durante o período de 1964 a 1971, o país foi marcado por grandes mudanças históricas, inclusive a ditadura, após a Revolução de 1964 e um período
de Industrialização.
O Brasil precisava de mão de obra qualificada, que soubesse ler e escrever
para o manuseio das máquinas industriais. Para atender a essa demanda
foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº. 5692/71, que
reconheceu a integração completa do ensino profissionalizante ao sistema
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regular de ensino, estabelecendo a plena equivalência entre os cursos profissionalizantes e o propedêutico para fins de prosseguimento aos estudos,
ou seja, surgiram os cursos técnicos equivalentes ao ensino Médio: Técnico
em Contabilidade, Técnico em Mecânica, em Enfermagem, etc.
No início da década de 1980, esgotada a Ditadura Militar e com a retomada
da democracia e reconquista dos espaços políticos, foi promulgada a Lei Nº.
7.044/82 que revitaliza a concepção da formação profissional vigente antes
de 1971. Dentre as várias inovações trazidas pela Lei nº 7.044/82, destaca-se
a nova redação dada ao artigo 1º, que cuida dos objetivos do ensino de 1º
e 2º graus, a qual substitui a expressão "qualificação para o trabalho" por
"preparação para o trabalho" e a influência desta expressão na elaboração
dos programas e currículos escolares.

Propedêutico: que serve de
introdução, que prepara o aluno
para receber o ensino mais
completo.

Para maior compreensão da
Educação Profissional no Brasil,
sugerimos a leitura do livro
publicado pelo MEC, intitulado:
Educação Profissional:
Legislação Básica (2001).
Brasília, DF, Ministério da
Educação.

Na década de 1990, mais precisamente em 1996, no governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso foi promulgada a atual LDB - Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, sobre a qual falaremos mais detalhadamente
em aula posterior.
Como você pode notar, a escola vem sendo questionada acerca de seu
papel ante as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do
mundo contemporâneo. Decorrem, sobretudo, dos avanços tecnológicos,
da reestruturação do sistema de produção e desenvolvimento, da compreensão do papel do Estado, das modificações nele operadas e das mudanças no
sistema financeiro, na organização do trabalho e nos hábitos de consumo.
Esse conjunto de transformações está sendo chamado de globalização .

Figura 4
Fonte: sxc.hu

Foram notórias as mudanças que ocorreram no entorno econômico, social
e cultural. Conforme nos diz Libâneo (2006), estamos convivendo em uma

Aula 1 - Contexto histórico da educação no Brasil
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sociedade globalizada com mudanças econômicas, no sistema de produção, na oferta de empregos. Há novos requisitos de qualificação profissional.
Pode-se observar que desde 2006, Libâneo já vislumbrava a necessidade da
expansão da educação profissional.
Podemos observar também, que na contemporaneidade a educação passa a
ser entendida como um fator social e histórico. O seu pressuposto básico é
autonomia e a capacidade de autogoverno do cidadão, segundo GADOTTI
(1994). Isto significa que atualmente passa-se a se exigir da escola brasileira
uma educação voltada para a formação da cidadania, ou ainda, que esta instrumentalize o aluno para que este tenha condições de usar coerentemente
o aprendido, processar as informações transformando-as em conhecimento.
Observando as unidades escolares que você já estudou, e as que você têm
contato no dia de hoje, acredita poder-se afirmar que as escolas brasileiras
oferecem uma educação voltada para a formação da cidadania e priorizam
a oferta de conhecimento? Reflita sobre isso.

Resumo
Esta aula apresentou a história da educação brasileira, ressaltando :
1. A educação brasileira foi fundamentada na obra dos Jesuítas, apresentando o processo ocorrido no início do período colonial.
2. Os jesuítas pemaneceram no Brasil até serem expulsos pelo Marquês de
Pombal, em 1760.
3. No início do século XIX, influenciada pelo desenvolvimento da mão de
obra, a população vai à luta por escolas. Por volta de 1800 fundaram algumas escolas primárias, secundárias e seminários, com cunho religioso.
4. O ensino superior surge com a vinda da Família Real para o Brasil, em
1808, as Constituições e Leis do país e a promulgação da LDB, dentre outros
fatores que marcaram a história da educação brasileira.
5. A constituição de 1891 reservou à União (República Federativa do Brasil)
o direito de criar instituições de ensino secundárias e superiores nos estados.
6. Por volta de 1930, iniciou-se a luta por uma política única de educação
por parte dos Pioneiros da Educação, denominada por movimento escolanovista.

Rede e-Tec Brasil
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7. Em 1946 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) - a qual instituiu a descentralização e determinou que cada estado
organizasse seu sistema de ensino.
8. Para atender a demanda por mão de obra qualificada foi promulgada a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nº. 5692/71, que reconheceu a integração
do ensino médio ao ensino profisisonal.

Atividades de aprendizagem
1.Trace uma linha cronológica, falando sobre a educação brasileira através
dos tempos.
2. Explique porque podemos afirmar que na contemporaneidade a educação passa a ser entendida como um fator social e histórico.
3. Enumere a 1ª coluna de acordo com a 2ª no que se refere ao contexto
histórico da educação no Brasil
1. Brasil Colônia.

( ) Movimento escolanovista

2.Década de 30

( ) Fundamentada nas obras dos Jesuítas,
contribuindo para que a educação se tornasse
aristocrática.

3. De 1964 a 1971
4.1996

( ) Promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.
( ) Período marcado por grandes mudanças históricas, inclusive com Revolução e grande desenvolvimento industrial.

Prezado(a) estudante,
Agora que você já observou o contexto histórico da educação brasileira, em
nossa próxima aula veremos o conceito de educação. Lembre-se de resolver
as atividades propostas para esta aula e siga em frente!

Aula 1 - Contexto histórico da educação no Brasil
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Aula 2. O que é educação
Objetivos:
• reconhecer o que é educação por meio de vários conceitos elaborados por renomados educadores;
• diferenciar cultura de educação; e
• perceber a educação como um ato histórico, político e social.
Prezado(a) estudante,
Educação é uma palavra muito utilizada por todos nós, não é mesmo? Segundo Brandão (1986, p.07), “Ninguém escapa da educação”. Em casa,
na rua, na igreja ou na escola, todos nós a envolvemos a cada instante, em
trechos da vida: para aprender, para ensinar, para saber, para fazer ou para
conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. Já que sempre
temos alguma coisa a dizer sobre ela, vamos agora compreender um pouco
mais sobre o conceito de educação.

Figura 5
Fonte: Marcos Santos/USP Imagens

A educação é um fenômeno complexo da existência humana, o que a leva
a ter também diferentes definições, compreensões ou explicações. Libâneo
(1998) a define como o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na
sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de
relações entre grupos e classes sociais. Um exemplo claro disso é a língua.

Aula 2 - O que é educação
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Aprendemos a falar uma língua, que no caso brasileiro é o retrato de seu
povo com sua cultura e tradições.

Comunidade discursiva - são
redes sociais de retórica que se
formam a fim de atuar em torno
de um conjunto de objetivos
comuns.

Para Marques (1996, p. 14), a educação se cumpre num diálogo de saberes,
não em simples troca de informações, nem em mero assentimento acrítico
a proposições alheias, mas na busca do entendimento compartilhado entre
todos os que participam da mesma comunidade de vida, de trabalho, de
uma comunidade discursiva de argumentação. Essa definição leva-nos à
compreensão de que a educação pode, também, ser definida como a molamestra da sociedade, na qual o ato de ensinar está sempre em constantes
mudanças.
Percebemos, portanto, que a escola não é o único lugar onde ela ocorre e
muito menos o professor é seu único agente. Existem diversas educações e
cada uma atende a sociedade em que ocorre, pois é a forma de reprodução dos saberes que compõe uma cultura, portanto, a educação de uma
sociedade tem identidade própria, sua própria cultura. Exemplo: sociedades
indígenas.
Vamos entender agora a diferença entre cultura e educação.
Cultura é inerente aos padrões de comportamentos, crenças, instituições,
e conhecimentos transmitidos coletivamente e devem ser típicos de uma
época, de uma região ou até mesmo de uma civilização. Podemos exemplificar citando novamente as culturas indígenas, cujos hábitos, os costumes e
crenças são diferentes da cultura dos não-indígenas.
A educação é um processo de desenvolvimento da capacidade física, da
capacidade intelectual e moral do ser humano. Portanto é um conjunto de
valores, transmitidos ao indivíduo de forma específica pela família, em primeira mão, e em seguida complementada por instrutores específicos. Seu
conteúdo passa do geral para a especialização, podendo ser diferenciada de
conformidade com os setores focalizados.

Ontológico: parte da filosofia
que trata do “ser” concebido
como tendo uma natureza
comum que é inerente a todos e
a cada um dos seres.
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Para Paulo Freire (1999), a concepção de educação está em perceber o homem como um ser autônomo. Esta autonomia está presente na definição
de vocação ontológica em ‘ser mais’ que está associada com a capacidade
de transformar o mundo. É exatamente aí que o homem se diferencia do
animal. Por viver num presente indiferenciado e por não perceber--se como
um ser unitário distinto do mundo, o animal não tem história. O homem sim,
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você, por exemplo, ao fazer este curso está buscando a transformação de
sua própria história.

Figura 6
Fonte: Marcos Santos/USP Imagens

Freire (1999) traça ainda a concepção de educação problematizadora, na
qual o conhecimento não pode advir de um ato de "doação" que o educador faz ao educando, mas sim, por meio de um processo que se realiza no
contato do homem com o mundo vivenciado, o qual não é estático, mas
dinâmico e em transformação contínua. Por exemplo: o professor solicita aos
alunos que tracem um quadro geral sobre as condições de saúde do bairro onde moram. Como está o combate à dengue? Há saneamento? Existe
preocupação, por parte das autoridades, em manter postos de saúde para
atender à comunidade? A partir dessas problematizações o educador irá
trabalhar sobre um projeto para o bairro, ou seja, depois de contextualizar a
questão é que buscará a compreensão dos alunos.
Percebemos, portanto, que educação não é apenas o processo de transferir conteúdos acadêmicos, mas todo o conjunto de instruções, disciplinas e
práticas que visam preparar a próxima geração para cumprir um ideal mais
elevado.

Resumo
Foram apresentadas nessa aula informações sobre o que é a educação, a concepção de alguns teóricos sobre ela, conceituando também o termo cultura.

Atividades de aprendizagem
1. A educação está em todos os lugares e no ensino de todos os saberes.
Assim não existe modelo de educação, a escola não é o único lugar onde
ela ocorre e nem muito menos o professor é seu único agente (BRANDÃO,

Aula 2 - O que é educação
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1995). A partir dessa premissa conceitue educação.
2. Observe os conceitos de educação abaixo e relacione a 1ª coluna de acordo com a 2ª, tendo em vista a relação correta do autor com o conceito:
1. Libâneo
2.Paulo Freire
3. Mário Osorio Marques
4. Brandão

( ) Concepção problematizadora, o conhecimento não pode
advir de um ato de "doação" que o educador faz ao educando,
mas sim, um processo que se realiza no contato do homem com
o mundo vivenciado, o qual não é estático, mas dinâmico e em
transformação contínua.
( ) Conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que
intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos
na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais.
( ) ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja
ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para
aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação.
( ) a educação se cumpre num diálogo de saberes, não em simples troca de informações, nem em mero assentimento acrítico
a proposições alheias, mas na busca do entendimento compartilhado entre todos os que participam da mesma comunidade
de vida, de trabalho, de uma comunidade discursiva de argumentação.

3. O professor problematiza sobre o folclore de sua cidade, questionando se
há preocupação, por parte das autoridades, em preservar a cultura local . A
partir dessa problematização, o educador trabalha de forma contextualizada. Estamos nos referindo a que concepção de educação?
Caro(a) estudante,
Nessa aula você reconheceu diferentes conceitos sobre educação. A partir
dos conceitos apresentados, você pode ter condições de elaborar seu próprio pensamento acerca do tema, estabelecendo a diferença entre cultura e
educação. Na próxima aula serão apresentadas as concepções para ‘políticas
públicas’. Vamos Lá?

Rede e-Tec Brasil
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Aula 3. Políticas públicas: o que é 		
		isso?
Objetivos:
• reconhecer o que são políticas públicas; e
• perceber a importância das políticas públicas para a garantia da
continuidade da educação de um país, estado ou município.

Você já ouviu uma música chamada “Construir a manhã desejada”, do Gonzaguinha? Ela é bastante conhecida e tem o seguinte trecho: “Eu acredito
é na rapaziada que segue em frente, e segura o rojão, eu ponho fé...”. E
você, constrói o seu amanhã? Você já parou para pensar em quem constrói o
amanhã do nosso país? Parte desse compromisso é dos nossos governantes,
que traçam as políticas públicas que direcionam o nosso país. Vamos lá?

Caso queira ouvir essa música
acesse http://www.vagalume.
com.br/gonzaguinha/e-vamosa-luta.html

Quando falamos sobre educação torna-se necessário entender as políticas
que a sustentam. Para se compreender o que é política vamos retornar à
Grécia Antiga e verificar o que Aristóteles disse:
Em todas as ciências e em todas as artes, o alvo é o bem; e o maior dos
bens acha-se principalmente naquela dentre todas as ciências que é a
mais elevada: essa ciência é a Política e o bem da justiça é a política,
isto é a utilidade geral [...] (ARISTÓTELES, p.64)

A partir dessa premissa vamos conceituar política como a forma dos indivíduos manterem relações entre si, ou seja, são intenções materializadas em
forma de ações que foram estabelecidas para atender às necessidades coletivas. Por exemplo: as políticas educacionais, que permitem que os cidadãos
tenham direito de acesso à educação.
Podemos conceituar políticas públicas como um conjunto de ações coletivas
voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso
público que visa a dar conta de determinada demanda, em diversas áreas, e
expressa tranformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas
no espaço público (GUARESCHI et al. 2004, p.180). Exemplo: SUS (Sistema

Aula 3 - Políticas públicas: o que é isso?
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Único de Saúde) que garante o atendimento médico gratuito para todos os
cidadãos.
Segundo Cunha e Cunha (2002) as políticas públicas são as ações empreendidas pelo Estado para efetivar as prescrições constitucionais sobre as
necessidades da sociedade em termos de distribuição e redistribuição das
riquezas, dos bens e serviços sociais no âmbito federal, estadual e municipal.
São políticas de economia, educação, saúde , meio ambiente, ciência e tecnologia, trabalho, etc. Ainda na visão dos mesmos autores: “As políticas
públicas têm sido criadas como resposta do Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu próprio interior, sendo a expressão do compromisso público de atuação numa determinada área à longo prazo” (CUNHA
& CUNHA, 2002, p.12). Sua construção obedece a um conjunto de prioridades, princípios, objetivos, normas e diretrizes bem definidas.

Figura 7
Fonte: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Torna-se necessário compreender que numa sociedade de conflitos e interesses de classe, elas são o resultado do jogo de poder determinado por
leis, normas, métodos e conteúdos que são produzidos pela interação de
agentes de pressão que disputam o Estado. Estes agentes são os políticos,
os partidos políticos, os empresários, os sindicatos, as organizações sociais e
civis, os quais representam os cidadãos.
Severino (2006), ao falar sobre as políticas públicas comenta que a existência
de políticas é o mínimo que se exige para a implantação de ações, mesmo
que se possa discordar de alguns de seus pontos e aspectos, é imprescindível
a sua existência como norma, roteiro e referência para o sistema de educação brasileiro.
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Portanto, estabelecer políticas públicas educacionais implica atender a todos
os níveis e modalidades da educação, de forma a garantir a continuidade da
educação do País, do Estado ou do Município.
Como exemplo, podemos citar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394 de 1996, que estabelece os princípios e as finalidades da
educação brasileira. Outro exemplo é o FUNDEB (Fundo de Manutenção da
Educação Básica e valorização do Magistério). Esse fundo garante investimentos em todos os níveis da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. E ainda, outro exemplo são as políticas públicas para a infância e
juventude: do direito de ser criança e da construção da cidadania.
No contexto da educação, desde a década de 1980 as políticas públicas
educacionais têm sido guiadas pelo princípio da descentralização e da municipalização como forma de aproximar o planejamento e os resultados de
seus maiores interessados – a população. Busca-se, dessa forma, atender
aos desejos de educadores que almejam a descentralização da gestão da
educação no Brasil, assunto este recorrente ao longo de décadas e que tem
estado presente nas lutas frequentes dos movimentos municipalistas, em
seus esforços históricos para superar a herança colonial da centralização do
poder e das decisões na administração pública brasileira, assim como para
desenvolver a confiança na competência do poder local para o gerenciamento de suas políticas públicas sociais.
Como exemplo de descentralização, podemos citar a municipalização da
educação infantil e também o príncípio da gestão democrática nas escolas,
com eleições diretas para diretores.
Lembre-se, a educação é um direito fundamental, universal e inalienável.
É dever do Estado implementar políticas públicas capazes de garantir sua
qualidade social, bem como o acesso e permanência de todos; construindo
formas de participação direta, indireta e representativa, nas quais a sociedade civil possa atuar efetivamente na definição, gestão, execução e avaliação
de políticas públicas educacionais.
Mas não adianta implementar as políticas se não houver recursos para efetivá-las, torna-se necessário também que os governantes garantam prioridade de recursos financeiros para a educação pública, pois o compromisso com
a qualidade é também compromisso financeiro com a educação.

Aula 3 - Políticas públicas: o que é isso?
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CONAE: É um espaço
democrático aberto pelo Poder
Público para que todos possam
participar do desenvolvimento da
Educação Nacional.

Enfim, cabe à sociedade exigir que o Estado efetive políticas públicas para a
educação de qualidade, concebendo-a não como simples acesso às cadeiras
escolares e sim como garantia ao conhecimento historicamente construído.
Um exemplo que podemos dar, sobre a participação da sociedade na efetivação das políticas públicas, é a participação ativa nas reuniões da Conferência
Nacional de Educação - CONAE.
A CONAE foi criada para tematizar a educação escolar, da educação infantil
à pós- graduação, e realizada em diferentes territórios e espaços institucionais em nosso país. Estudantes, pais, profissionais da educação, gestores,
agentes públicos e sociedade civil organizada de modo geral, terão em suas
mãos a oportunidade de conferir os rumos da educação brasileira.
Como exemplo de política educacional temos a política pública da inclusão,
a de alfabetização de jovens e adultos, enfim, são as políticas públicas que
garantem o acesso à educação.

Resumo
Nessa aula foi apresentado a você o conceito de política pública , assim
como falamos de políticas educacionais, a educação e a Conferência Nacional de Educação, espaço importante de debate sobre as políticas públicas
para a educação, conforme listado abaixo:
1. Política - forma dos indivíduos manterem relações entre si; um conjunto
de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais.
2. Políticas públicas - ações empreendidas pelo Estado para efetivar as prescrições constitucionais sobre as necessidades da sociedade em termos de distribuição e redistribuição das riquezas, dos bens e serviços sociais no âmbito
federal, estadual e municipal.
3. Políticas educacionais - visam garantir a continuidade da educação do
País, do Estado ou do Município, de forma a atender a todos os níveis e
modalidades da educação.
4. Década de 80 - políticas públicas educacionais têm sido guiadas pelo
princípio da descentralização e da municipalização.
5. Educação - direito fundamental, universal e inalienável.
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6. Conferência Nacional de Educação (CONAE) - espaço democrático aberto
pelo Poder Público para que todos possam participar do desenvolvimento da
Educação Nacional.

Atividades de aprendizagem
1. Falamos sobre políticas públicas e políticas educacionais, agora estabeleça
a diferença entre ambas.
2. Escreva um texto esboçando seu parecer acerca das políticas públicas educacionais.
3. Explique o que é a CONAE.
Caro(a) estudante,
Debater políticas públicas nem sempre é fácil, pois para sua formulação exige-se bastante atenção, paciência e participação. Por este motivo, muitos
cidadãos desconhecem seu direito de participar nesses debates, ou mesmo
se isentam de tal participação. Na próxima aula, você receberá informações
sobre os princípios e fins fundamentais do sistema educacional. Boa aula!

Aula 3 - Políticas públicas: o que é isso?
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Aula 4. Princípios e fins fundamentais
		
do sistema educacional

Objetivos:
• identificar o direito à educação estabelecido na constituição federal; e
• reconhecer quais são os princípios e fins fundamentais do sistema educacional que garantem a continuidade da formação humana.

Prezado (a) estudante,
Você sabia que o acesso à escola pública é um direito constitucional? Se não,
agora você poderá refletir um pouco sobre isso e utilizar essa informação no
seu ambiente profissional. Continue com suas leituras, realizando as atividades e refletindo. Boa aula!
Para entendermos os fundamentos e os objetivos do Estado democrático
de direito preconizados pela Constituição da República Federativa do Brasil
e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96, veremos como
são abordadas a perspectiva do direito à educação e os vínculos com os princípios e as finalidades da educação nacional.

Estado de direito é uma
situação jurídica, ou um sistema
institucional, no qual cada um é
submetido ao respeito do direito,
do simples indivíduo àpotência
pública. O Estado de direito
é assim ligado ao respeito da
hierarquia das normas, da separação dos poderes e dos direitos
fundamentais.

Figura 8
Fonte: ilustradora
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Primeiro vamos entender o que é Estado democrático de direito. O Estado de
Direito atua como um meio de ordenação racional, com regras e normas, ou
seja, é a estrutura jurídica e política, na qual os direitos sociais e trabalhistas
são tratados como direitos fundamentais.
No Brasil a Lei maior está representada pela Constituição Federal, que
no artigo 205 determina que “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”.
Sendo assim, constitui dever da família, da sociedade e do Estado promover
a formação humana, como por exemplo a família, que deve colocar o filho
na escola, e cabe ao Estado ofertar vagas nas escolas públicas para que as
famílias possam matricular seus filhos.
A Constituição determina ainda a obrigatoriedade do ensino fundamental,
com oito anos de duração, sendo que atualmente essa obrigatoriedade passou a ser de nove anos, com o ingresso do aluno no ensino fundamental a
partir dos seis anos de idade.
Em relação à educação, os direitos estão preconizados, tanto na Constituição Federal quanto na LDB 9394/96, que em seu primeiro artigo trata da
abrangência dos processos de formação da educação. Para isso estabelece
que a educação abranja 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. Ou seja, a escola não é a única responsável pela
educação.
Estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na LDB, os Princípios e
as Finalidades da Educação, válidos para o sistema educacional.
Vale ressaltar que o princípio da gratuidade foi ampliado para o ensino médio, anteriormente exceção e declarando expressamente a gratuidade do
ensino superior, em estabelecimentos oficiais.
De acordo com o artigo 3° da Lei n°. 9394/96, o ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
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I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade;
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
Para complementar os princípios da educação foram traçadas também as
finalidades da educação. É importante ressaltar que em educação, as finalidades não têm fim no sentido de término, mas sim estão direcionadas num
único sentido ou orientação. Podemos assim afirmar que tem uma finalidade, fazendo-se presente em cada ato ou em cada instante, encaminhando
o processo em crescimento contínuo. Observe quais são essas finalidades:
Pleno desenvolvimento do educando : a partir do momento em que a
pessoa pode se desenvolver plenamente é que tem condições de se sentir
realizada.
Preparo para o exercício da cidadania: é preciso que todo cidadão tenha
seus direitos respeitados e seja cumpridor de seus deveres.
Qualificação para o trabalho: é necessário que as escolas ofereçam condições de aprendizagem adequadas às atividades empreendedoras das regiões
em que se localizam, vinculando a educação escolar ao trabalho e às práticas
sociais, garantindo a valorização de experiências extra-escolar.

Aula 4 - Princípios e fins fundamentais do sistema educacional
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Você está fazendo um
curso profissionalizante,
na modalidade a distância.
Lembre-se de que, para que
esse curso pudesse acontecer,
precederam a ele as políticas
públicas que garantiram a sua
criação e a sua manutenção,
para tanto foi criado o Programa
Brasil Profissionalizado. O
objetivo é implementar políticas
de Educação Profissional e
Tecnológica nos níveis federal,
estadual e municipal, integradas
à educação de jovens e adultos
em todos os sistemas de ensino,
nas modalidades presencial
e a distância, pautadas em
diagnósticos socioeconômicos e
culturais da realidade social.

Portanto, estabelecer políticas públicas educacionais implica pensar na educação como um todo, garantindo a continuidade da formação em todos os
níveis. Exemplo disso são os cursos profissionalizantes e os cursos superiores, os quais devem promover as qualificações necessárias para o mundo do
trabalho.

Resumo
Nessa aula foram apresentados os princípios e finalidades da educação, nos
quais está estabelecido o direito do desenvolvimento pleno do educando,
conforme segue abaixo:
1. Estado democrático de direito atua como um meio de ordenação racional,
com regras, formas e procedimentos que excluem o arbítrio e a prepotência,
em busca da efetiva concretização da igualdade social.
2. A Constituição Federal, a qual em seu artigo 205 determina que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família”.
3. Obrigatoriedade do ensino fundamental com nove anos, oportunizando
o ingresso do aluno no ensino fundamental a partir dos seis anos de idade.
4. Os Princípios e Finalidades da Educação são: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, aos da redepública; gestão democrática do ensino público,
na forma da lei; garantia de padrão de qualidade e piso salarial profissional
nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei
federal.
5. Finalidades da Educação: pleno desenvolvimento do educando; preparo
para o exercício da cidadania; qualificação para o trabalho.

Atividades de aprendizagem
1. Reflita e assinale a única opção correta.
Podemos afirmar que se trata de qualificação para o trabalho quando existe:
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A - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
B - Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
C - Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
D - Valorização da experiência extra -escolar.
Estão corretas as afirmativas:
a) ( ) A, C, D

b) (

) A, D

c) ( ) B e D

d) (

) Todas estão corretas

2. Uma das finalidades da educação é a qualificação para o trabalho,
evidenciando a necessidade das escolas oferecerem condições de aprendizagem adequadas às atividades empreendedoras das regiões em que se localizam. Mediante essa premissa questionamos-lhe: os alunos que estudam no
município onde você mora saem da escola preparados para o trabalho? Em
caso positivo ou negativo justifique a sua resposta.
Após reconhecer os princípios e finalidades da educação, que dão ao cidadão o direito do desenvolvimento, apresentaremos na próxima aula, a
Constituição Federal.

Aula 4 - Princípios e fins fundamentais do sistema educacional
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Aula 5. Educação na Constituição 		
		Federal
Objetivos:
• reconhecer o direito à educação previsto na Constituição Brasileira; e
• compreender que esse direito garante educação gratuita em todos os estabelecimentos públicos, desde a Educação Infantil até o
Ensino Médio.

Alegria, Alegria
Caetano Veloso

Caminhando contra o vento
Sem lenço, sem documento
No sol de quase dezembro
Eu vou
Ela pensa em casamento
E eu nunca mais fui à escola
Sem lenço, sem documento,
Eu vou

Para ouvir essa música na íntegra
acesse.http://www.vagalume.
com.br/caetano-veloso/alegriaalegria.html#ixzz14e050sYI

Prezado (a) estudante,
Você já pensou na dificuldade que muitas pessoas têm em continuar seus
estudos? Parou para pensar que você esta fazendo um Curso Técnico, mesmo não frequentando regularmente a escola? Sabe por quê? Porque o direito à educação está estabelecido em nossa Constituição. E cabe aos nossos
sistemas educacionais prover diversas formas de promoção da educação.
Aproveite essa oportunidade e vamos em frente!
Você teve a oportunidade de reconhecer os princípios e finalidades que norteiam a área da educação em nosso país. É importante para sua formação,
que você tenha contato com os artigos 205 até o 214, da Constituição Brasileira, pois tratam da educação, o tema central desta disciplina que você
está estudando.

Aula 5 - Educação na Constituição Federal
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A educação brasileira está prevista na Constituição Federal nos Artigos 205 a
214, do Título VIII – Da Ordem Social - Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto – Seção I – Da educação. Leia abaixo o que está escrito
em cada artigo:
O Artigo 205 dispõe que: a educação como direito de todos é dever do
Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
O Artigo 206 estabelece que o ensino será ministrado com base nos princípios já vistos na aula 4: Princípios e Fins Fundamentais do Sistema Educacional.
O Artigo 207 refere-se ao Ensino Superior. Vale lembrar que ele foi inserido
por meio da Emenda Constitucional nº. 11, de 30 de abril de 1996, e estabelece que as universidades têm autonomia didático-científica, administrativa
e de gestão financeira e patrimonial, e observarão o princípio de indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Faculta ainda a admissão de
professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades brasileiras.
A admissão de estrangeiros foi inserida na consituição por meio da Lei nº
9.515, de 20 de novembro de 1997.
O Artigo 208 informa o dever do Estado com a educação, o qual será efetivado mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

O atendimento em creche e préescola, às crianças até 5 (cinco)
anos de idade foi instituído
pela Lei nº 11.274, de 06
de fevereiro de 2006 que
altera a redação dos arts. 29,
30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, dispondo
sobre a duração de 9 (nove)
anos para o ensino fundamental,
com matrícula obrigatória a
partir dos 6 (seis) anos de idade.
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III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de
idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
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VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
O Artigo 209 mostra que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que
atendido o cumprimento das normas gerais da educação nacional e que
obtenha autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Você sabe
quais são os indicadores de qualidade do Ensino Médio? É o ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio). Um outro exemplo para o cumprimento do que
dispõe esse artigo são as instituições de Ensino Superior, que quando não
atingem o padrão mínimo desejável são fechadas pelo MEC (Ministério de
Educação e Cultura).
Já o Artigo 210 estabelece que serão fixados os conteúdos mínimos para
o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O exemplo
são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que orientam sobre os conteúdos mínimos a serem trabalhados em cada ano ou série.
O Artigo 211 trata da organização do ensino em regime de colaboração
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A União é
encarregada de organizar e financiar o ensino federal, bem como o dos Territórios. Ao mesmo tempo se incumbirá de dar assistência técnica e financeira
aos Estados, Distrito Federal e Municípios para que desenvolvam sistemas de
ensino e deem atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.

Escolas comunitárias: instituída por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas
de professores e de alunos, que
têm como uma das entidades
mantenedoras representantes da
comunidade.
Escolas confessionais: são as
escolas de cunho religioso.
Escolas filantrópicas:
instituição de educação que
presta serviços à população em
geral, em caráter complementar
às atividades do Estado, sem
qualquer remuneração.

O Artigo 212 é o que garante o financiamento da educação, estabelecendo
que a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse artigo é importantíssimo,
pois é ele que garante a verba para a educação.
O Artigo 213 complementa o 212, estabelecendo que os recursos públicos
serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que definidas em lei.
E para completar, o Artigo 214 especifica que será estabelecido o Plano

Aula 5 - Educação na Constituição Federal
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Nacional de Educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações
do Poder Público que devem conduzir a:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universsalização do atendimento escolar;
III – melhoria da qualidade do ensino;
IV- formação para o trabalho;
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.
A LDB nº 9.394, de 1996 , que fixou a necessidade de "estabelecer as Diretrizes e Bases da Educação Nacional", determina nos artigos 9 e 87, respectivamente, que cabe à União, a elaboração do Plano, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e institui a Década da Educação.
O Plano Nacional de Educação é um plano global, isto é, abrangente de toda
a educação, tanto no que se refere aos níveis de ensino e modalidades de
educação, quanto no envolvimento dos diversos setores da administração
pública e da sociedade.

Resumo
Caro(a) estudante,
Acreditamos que foi importante ter repassado a você as informações de que
a educação brasileira está prevista na Constituição Federal, dos artigos 205
a 214. Com isso destacamos que: a educação está presvista no Artigo 205
que fala da educação como direito de todos e dever do Estado e da família;
o Artigo 206 estabelece que o ensino será ministrado com base nos princípios e finalidades da educação brasileira; o Artigo 207 refere-se ao Ensino
Superior; no Artigo 208 está descrito o dever do Estado com a educação.
O Artigo 209 mostra que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendido o cumprimento das normas gerais da educação nacional e que obtenha
autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público; o Artigo 210 fixa
os conteúdos mínimos para o ensino fundamental; o Artigo 211 trata da
organização do ensino em regime de colaboração entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios; o Artigo 212 garante o financiamento da
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educação, estabelecendo que a União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por
cento, no mínimo, da receita resultante de impostos; o Artigo 213 complementa o 212, estabelecendo que os recursos públicos serão destinados às
escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais
ou filantrópicas, desde que definidas em lei e finalmente, o Artigo 214 especifica que será estabelecido o plano nacional de educação, de duração
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus
diversos níveis e à integração das ações do Poder Público.

Atividades de aprendizagem
1. A primeira atividade referente a essa aula é a releitura dos Artigos 205 a
214 de nossa Constituição Federal. A seguir, assinale com V para as afirmativas verdadeiras ou com F as afirmativas falsas:
( ) O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, sendo assegurada sua
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
( ) As creches são para crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos.
( ) O ensino noturno regular, deve ser adequado às condições do educando;
( ) Está previsto atendimento ao educando, no ensino fundamental, através
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
2. O Artigo 205 fala da educação como
direito de todos, dever do Estado e da
família, a qual será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando o pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. A partir dessa premissa faça uma
pesquisa em sua cidade para verificar se
os direitos previstos na Constriuição estão sendo cumpridos. Posteriormente,
escreva uma pequena dissertação com o
tema: Educação – direito ou obrigação do Estado.

Figura 9
Fonte: ilustradora
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3. Agora que você já leu sobre o direito à educação previsto na Constituição
Brasileira, veja as figuras abaixo e disserte sobre o tema: Educação: direito ao
acesso e democratização do ensino.
Essa, talvez tenha sido uma das aulas mais importantes dessa disciplina por
tratar dos direitos do cidadão à educação. Pode-se observar que está garantido este direito na Constituição Brasileira e deve-se sempre cobrar dos
Governos uma educação de qualidade e gratuita. Na próxima aula traremos
o Estatuto da Criança e do adolescente. Vamos lá?
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Aula 6 Lei 8.069/1990 - Estatuto da
		
criança e do adolescente
Objetivos:
• reconhecer os direitos das crianças e adolescentes previstos na
lei 8.069/1990, que cria o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente; e
• perceber que o ECA assenta-se no princípio de que todas as
crianças e adolescentes têm os mesmos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.

Prezado(a) estudante,
Existe uma música chamada Dia da Criança, onde fala dos direitos das crianças. Podemos perguntar: mas as criancas têm direitos? Claro que sim. O
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi criado para estabelecer esses
direitos. E as crianças só têm direitos? E os deveres? Vamos ver? Estamos
contando com você!
O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, veio para dar proteção à
criança através de amparo legal, a fim de que toda criança e adolescente tenha direito a sua infância, à educação, à moradia, entre outras necessidades.
Você sabia que o Estatuto da Criança e do adolescente é considerado
o conjunto de Leis mais avançados em todo o mundo, servindo de
modelo aos países qualificados como de primeiro mundo?
É isso mesmo, o nosso ECA é um dos mais modernos do mundo. Vários
países o têm buscado como modelo. Mas não pense que as mudanças ocorreram logo após a promulgação da Lei, até pelo contrário, pois para que as
mudanças ocorram torna-se necessário que haja uma sensibilização para a
aceitação e muita propagação.

Aula 6 - Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente
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Figura 10
Fonte: Marcos Santos/USP Imagens

Sendo assim, o ECA foi tornando-se realidade aos poucos, sendo inserido e
firmado cada vez mais, tanto na sociedade, quanto em ações governamentais. A sensibilização da sociedade ocorreu com as realizações de conferências municipais, estaduais e federal, visando refletir os avanços e os desafios,
bem como produzindo políticas de implementação do ECA.
O ECA foi criado para construir através dos direitos e qualidade de vida, o
cidadão consciente do amanhã. Em seu Artigo 3º dispõe: que 'a criança e o
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social, em condições de liberdade e de dignidade'.
Portanto, o ECA assenta-se no princípio de que todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
para tanto, em seu Artigo 4º dispõe que é dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Este artigo estabelece como garantia de prioridade:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
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c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
Mas, o ECA vai muito além de estabelecer os direitos das crianças e dos
adolescentes, pois cria mecanismos para que isso se concretize, na prática,
dispondo, em seus 267 artigos, sobre a garantia dos direitos e deveres de
cidadania às crianças e aos adolescentes, determinando ainda a responsabilidade dessa garantia aos setores que compõem a sociedade, sejam estes a
família, o Estado ou a comunidade.
Ao longo de seus capítulos e artigos, o Estatuto discorre sobre as políticas referentes a saúde, educação, adoção, tutela e questões relacionadas a
crianças e adolescentes autores de atos infracionais.
As entidades de atendimento governamentais e não-governamentais que
executem programas de proteção e socioeducativos serão fiscalizadas pelo
Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário.
Quanto ao direito à profissionalização e à proteção ao trabalho o ECA estabelece que ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de
trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou
não-governamental é vedado trabalho perigoso, insalubre ou penoso.
Todas as pessoas que lidam com crianças e adolescentes devem conhecer o
ECA.
E para que os técnicos administrativos, gestores e docentes devem conhecer
o ECA?
Para proporcionar o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, da
melhor forma possível, pois ao divulgarem sobre o que dispõe o ECA, as
escolas e seus educadores, assim como os órgãos de apoio presentes na
comunidade, como é o caso dos chamados Conselhos Tutelares (entidades
públicas presentes obrigatoriamente em cada município, cujo objetivo é receber denúncias de violação do ECA), irão contribuir para assegurar o seu
cumprimento.

Aula 6 - Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente
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Resumo
O estatuto da criança e do adolescente foi assunto dessa aula, onde buscamos mostrar como ele foi se tornando realidade aos poucos, sendo inserido
e firmado cada vez mais, tanto na sociedade, quanto em ações governamentais. Também procuramos expor sua finalidade de garantir que a criança e
o adolescente gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana. Resumindo:
1. ser realidade aos poucos, sendo inserido e firmado cada vez mais, tanto
na sociedade, quanto em ações governamentais.
2. O ECA foi criado para proteger o país de si mesmo, bem como para construir através da proteção, educação do cidadão consciente do amanhã.
3. Dispõe que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.
4. Estabelece como garantia de prioridade: primazia de receber proteção e
socorro em quaisquer circunstâncias aos menores e destinação privilegiada
de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
5. Quanto ao direito à profissionalização e à proteção ao trabalho o ECA
estabelece que ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de
trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou
não-governamental é vedado trabalho perigoso, insalubre ou penoso.

Atividades de aprendizagem
1. Explique por que os técnicos administrativos, gestores e docentes devem
conhecer o ECA?
2. As entidades de atendimento governamentais e não-governamentais que
executem programas de proteção e sócio-educativos serão fiscalizadas:
a) pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar
b) pelo Judiciário e Ministério Público
c) pela Prefeitura Municipal e Conselho Tutelar
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d) pela Autoridade Policial e Ministério Público
e) pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário
3. Quanto ao direito à profissionalização e à proteção ao trabalho é CORRETO afirmar:
a) É proibido oferecer qualquer tipo de trabalho a menores de 18 anos de
idade
b) Os Conselhos Tutelares têm como objetivo manter em sua guarda (prender) os menores infratores
c) Ao adolescente empregado em entidade governamental ou não-governamental não é vedado trabalho perigoso, insalubre ou penoso, desde que seja
no regime menor aprendiz
d) O ECA foi criado para proteger o país de si mesmo, bem como para construir através da proteção, educação do cidadão consciente do amanhã.
Após o estudo dessa aula, você refletiu sobre como o ECA é importantíssimo para manter assegurados os direitos das crianças, jovens e adolescentes.
Conseguiu perceber que o ECA veio para dar proteção à criança através de
amparo legal, a fim de que toda criança e adolescente tenha direito a sua
infância, a sua educação, à moradia, mas que nem tudo que se dita no Estatuto tem sido colocado em prática? Fica aí a reflexão sobre o tema. A última
aula traz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96 e o Plano
Nacional da Educação, elementos fundamentais para a educação nacional.

Aula 6 - Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente
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Aula 7. Lei de Diretrizes e Bases da
		
Educação – LDB 9394/96 e o
		
Plano Nacional de Educação
Objetivos:
• identificar a lei que regulariza os aspectos legais da educação,
em âmbito nacional;
• compreender porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
– LDB 9394/96 é de suma importância para o desenvolvimento
educacional de nosso país;
• assimilar as informações sobre o Plano Nacional de Educação; e
• perceber a importância e a finalidade do FUNDEB.

A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, segundo SOUZA, SILVA (2002),
é uma lei por definição indicativa , pois define as ações que devem ser realizadas e quais os objetivos a serem atingidos. Já Darci Ribeiro (1996) define:
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso Nacional e de
ampla participação de todos os segmentos que atuam na área educacional, é um documento enxuto que reflete bem a realidade educacional brasileira. É, também, um instrumento fundamental de mudança
de nossa sociedade, pois, pela sua abertura para o novo, permitirá,
na prática, com uma correta interpretação de seu texto e uma rápida
adaptação de nossos sistemas educacionais, que a nação enfrente o
ritmo acelerado das mudanças que virão em todos os setores e que
influenciarão a vida de todas as pessoas, quer elas queiram, quer não
(RIBEIRO, Darcy. Apresentação da Lei ao Senado, 1996)

Podemos afirmar que a LDB é de suma importância para o desenvolvimento
da educação brasileira. Em seu artigo 1º evidencia a abrangência da educação:

Aula 7 - Lei de diretrizes e bases da educação – LDB 9394/96 e o plano nacional
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A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à
prática social.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96, delega à
escola e seus sujeitos a responsabilidade da elaboração de seu Projeto Pedagógico, nos Artigos 12, 13 e 14, dando autonomia às escolas para definirem
as suas ações.
Mas vale lembrar, que como diz Saviani (1986), “para se compreender o real
significado da legislação não basta ater-se à letra da lei; é preciso captar o
seu espírito. Não é suficiente analisar o texto; é preciso analisar o contexto.
Não basta ler as linhas: é necessário ler nas entrelinhas.” Portanto, não ficaremos aqui citando artigo por artigo, mas iremos declinar, de forma sucinta,
sobre o que a LDB regulariza.
A LDB define os níveis educacionais, sendo:
→ Educação Básica que compreende:
• Educação Infantil – creche de 0 a 3 anos e Pré -escola de 4 a 5 anos –
visa o desenvolvimento integral da criança;
• Ensino Fundamental – composto por nove anos de estudos – com o
objetivo de desenvolver a capacidade de aprender e fortalecer os vínculos
da família, da solidariedade e da tolerância.
• Ensino Médio – objetiva o aprofundamento dos estudos e a preparação
para o mundo do trabalho.
→ Educação Superior – graduação e pós-graduação.
A LDB trata também das modalidades da educação:
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• Educação de Jovens e Adultos – EJA – estabelece a idade mínima de
15 anos para o adulto cursar a EJA de Ensino Fundamental e 18 para o
Ensino Médio;
• Educação Profissional – desenvolvimento de competências e habilidades para o mundo produtivo.
• Educação Especial – inclusão das pessoas com necessidades especiais,
preferencialmente, na rede regular de ensino.
Quanto à Educação Profissional está contemplada na nova redação da LDB,
no Capítulo III, nos artigos 37, 39, 41 e 42 , propondo que a Educação
Profissional integre-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Vale ressaltar que foi a
primeira LDB que destinou um capítulo para a educação profissional.
Em 2008, com a promulgação da Lei 11.741, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio passou a integrar a Secão IV, que trata do Ensino Médio,
para a qual foi criada a Seção IV-A, estabelecendo no artigo 36-A que, sem
prejuízo do disposto na Seção IV da LBD, atendida a formação geral do
educando, durante o ensino médio, a escola poderá preparar o aluno para
o exercício de profissões técnicas: “A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional”(LBD Artigo 36-A Parágrafo Único).
O Artigo 62 estabelece que a formação de docentes para atuar na educação
básica ocorrerá em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental, oferecida em nível médio, na
modalidade normal.
Em síntese, a LDB regulariza a base comum do currículo, a carga horária e
presença mínima em aula e as formas de promoção de série, cabendo aos
estados, municípios e até mesmo às escolas a normatização das peculiaridades regionais e locais, curriculares e de calendário, de promoção de série e
a expedição da documentação escolar de cada aluno da educação básica, o
financimento da educação, dentre outros aspectos da educação.
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A LDB define as diretrizes educacionais e os gastos com a educação, e a
Constituição Federal define os índices percentuais das verbas a serem gastas
com a educação.
Em relação ao financimento da educação, Brzezinski (2010) diz que a Lei
deve prever e prover os gastos com a educação. Você pode-se perguntar: o
que acontece quando as verbas não são suficientes?

Para conhecer a LDB 9394/96
acesse http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm

Quando as verbas definidas são insuficientes para cobrir os gastos educacionais são criados os programas, tais como o PNE e o FUNDEB, os quais
veremos a seguir.
Mas lembre-se, a LDB vai muito além do que está exposto aqui, portanto,
leia mais sobre ela para resolver as atividades dessa aula e, caso pairem dúvidas, consulte o seu tutor.

7.1 PNE
O PNE significa Plano Nacional da Educação e é um plano de Estado, não
um plano de governo. Ou seja, os governantes federal, estadual e municipal
lideram o processo de elaboração do Plano Nacional da Educação-PNE e dos
Planos Estaduais e Municipais.
A vigência do plano é de dez anos. É um plano global, isto é, abrangente de
toda a educação, tanto no que se refere aos níveis de ensino e modalidades
de educação, quanto no envolvimento dos diversos setores da administração
pública e da sociedade.
Mas o que contém esse plano? O Plano Nacional da Educação – PNE traça
diretrizes para atingir a qualidade para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior, a educação de jovens e
adultos, especial, indígena, e a distância, tecnológica e formação profissional. O PNE trata, igualmente, do magistério e da gestão e financiamento da
educação e 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
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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.
É importante ressaltar que o PNE centra sua visão na escola, como lugar privilegiado para o ensino e a aprendizagem, mas contempla também todos os
espaços, físicos e virtuais em que a aprendizagem acontece e recomenda a
articulação do setor educação e de sua instância operativa mais concreta - a
escola - com os demais setores como saúde, assistência, trabalho, justiça e
promotoria pública e com as organizações da sociedade civil.
O PNE define, desde a questão das verbas, até a dedicação e formação dos
professores, definindo os gastos com a infraestrutura das escolas. A meta
mais importante é a de "universalizar o acesso ao ensino fundamental – 1º
ao 9º ano - e garantir a permanência de todas as crianças de 6 a 14 anos na
escola" (PNE, 2000).

7.2 O FUNDEB
O FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação foi criado por
meio da Emenda Constitucional n.º 53/06, e tem
por objetivo proporcionar a elevação e uma nova
distribuição dos investimentos em educação. Antes do FUNDEB existia o FUNDEF, que vigorou até
o fim de 2006, e permitia investimentos apenas Figura 11
no Ensino Fundamental nas modalidades regular e Fonte: Secretaria de Comunicação da Presidência da
República (Secom)/ Portal Brasil
especial, ao passo que o FUNDEB vai proporcionar
a garantia da Educação Básica a todos os brasileiros, da creche ao final do Ensino Médio , inclusive àqueles que não tiveram
acesso à educação em sua infância. O FUNDEB terá vigência de catorze anos.
O FUNDEB não é considerado Federal, Estadualnem Municipal, por se tratar
de um Fundo de natureza contábil, formado com recursos provenientes das
três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal); pelo fato da arrecadação e distribuição dos recursos que o formam serem realizadas pela União
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e pelos Estados, com a participação do Banco do Brasil, como agente financeiro do Fundo e, por fim, em decorrência de os créditos dos seus recursos
serem realizados automaticamente em favor dos Estados e Municípios de
forma igualitária, com base no número de alunos.

Resumo
Essa aula apresentou a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB,
que define as ações que devem ser realizadas e quais os objetivos a serem
atingidos, dando destaque a: responsabilidade da elaboração de seu Projeto
Pedagógico, definição dos níveis educacionais sendo, a formação de docentes para atuar na educação básica, entre outros. Também apresentamos o
PNE - Plano Nacional da Educação e o FUNDEB- Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação.

Atividades de aprendizagem
1. Comente sobre a importância da Lei 9394/94 para a educação brasileira.
2. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em relação à organização escolar, define a idade mínima de quinze anos para o adulto cursar
a EJA (Educação de jovens e adultos), de Ensino Fundamental e dezoito para
o Ensino Médio
(

) certo

(

) errado

3. Disserte sobre a importância do Plano Nacional da Educação para a almejada construção de educação pública com qualidade.
Equalizar: significa tornar igual
ou uniforme. Uniformizar.

4. O Fundo da Educação Básica, que substituiu o FUNDEF visa equalizar o
investimento por aluno no país. Mediante essa premissa, agora estabeleça a
principal diferença entre o FUNDEF e o FUNDEB.
Prezado(a) estudante;
Você está seguindo para a última aula dessa disciplina. E aí, de tudo que foi
citado, acredita que fixou o assunto principal dessa aula: o fundamento legal
e princípios da Educação Nacional? Sentido necessidade, releia algum trecho
que não tenha ficado claro e boa aula!
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Aula 8. Diretrizes e bases do sistema educativo
do estado de Goiás e as políticas 		
públicas efetivadas no setor 			
educacional na última década
Pequi

Marcelo Barra

Ouro e carne do cerrado,
gosto forte e exótico.
Com seu verde e dourado
é um fruto patriótico.

Para auvir essa música na integra
acesse http://www.vagalume.
com.br/marcelo-barra/pequi.
html#ixzz14gne2W81

Olá estudante;
E então, vocês conhecem o pequi, um fruto típico do cerrado goiano? Pois
então, nós temos as nossas regionalidades e temos também as diretrizes e
bases da educação específicas para Goiás. Vamos conhecê-las?
A lei complementar número 26, de 1998, fixa as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás, prevendo a organização da educação escolar que se desenvolve no sistema educativo estadual, predominantemente
através do ensino, vinculando-se ao mundo do trabalho e à prática social.
Foram reafirmadas a autonomia e flexibilização dos sistemas de ensino, a
introdução dos sistemas de avaliação, a municipalização do ensino, além
de abrir espaço para a educação profissional e, principalmente a educação
especial.
É um importante instrumento de concretização dos direitos educacionais,
junto com as demais leis protetoras dos direitos sociais, contemplou-se no
âmbito educacional uma preocupação de formar um indivíduo mais crítico,
participativo, questionador e cidadão, ressaltando que uma Lei Estadual não
pode sobrepor-se a uma Lei Federal, ou seja, a nossa LDB segue as diretrizes
da LDB 9394/96, porém regionaliza o que é necessário.
Em seu artigo 7º estabelece que o Estado de Goiás, através da Secretaria
Estadual da Educação, tem a incumbência de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições do seu sistema
de educação;
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II - estruturar o seu sistema de educação em forma de:
a) instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual;
b) instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal;
c) instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;
d) órgãos de educação estadual.
III - definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta de ensino
fundamental, sendo opcional aos municípios integrarem-se ao sistema estadual de educação ou comporem com ele um sistema único.
No artigo 9º define as competências da Secretaria de Estado da Educação,
que são:
I - planejar, organizar, dirigir , coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades relativas à educação no Estado de Goiás;
II - cumprir as determinações do Ministério da Educação e do Desporto, e as
decisões do Conselho Nacional de Educação, nos casos de competência de
qualquer desses órgãos;
III - velar pela observância das leis federais e estaduais de educação;
IV - dar cumprimento e execução às decisões do Conselho Estadual de Educação;
V - responder pela expansão dos planos educacionais;
VI - manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais, a fim de
obter cooperação técnica e financeira para a modernização e expansão da
educação.
No artigo 14º dispõe sobre o Conselho Estadual de Educação, o qual tem por
atribuições emitir pareceres sobre assuntos de natureza pedagógica e educacional; interpretar as disposições legais da LDB, fixar critérios e normas para
elaboração e aprovação do Regimento Escolar; aprovar o calendário escolar
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dos sistemas de ensino da educação básica; baixar normas para aprovação
e ou reprovação do aluno; estabelecer normas e condições para autorização
de funcionamento, reconhecimento e inspeção de estabelecimentos de ensino de educação básica e de educação superior sob sua jurisdição; dentre
outras ações.
O Conselho Estadual de Educação (CEE) entende que é preciso incentivar os
municípios no trabalho de organizarem autonomamente os seus sistemas de
ensino, trata-se de não cercear a autonomia conquistada na LDB 9394/96.
No artigo 26º cria-se o Fórum Estadual de Educação, órgão de articulação
com a sociedade com intuito de estudar, discutir e propor soluções alternativas para o desenvolvimento da educação, cultura, ciência e tecnologia.
No título V trata dos níveis e das modalidades de educação e ensino, em perfeita coerência com o estabelecido na LDB, dispondo sobre a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e da educação
superior. As modalidades educacionais tratadas em capítulos distintos são a
educação especial e a profissional, claro que sem descuidar-se das demais.
A Lei complementar 26 dispõe também sobre a formação de docentes para
atuar na educação básica, estabelecendo que a formação far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura plena a ser realizada preferencialmente,
em universidades e centros universitários.
E, por fim, trata dos recursos financeiros destinados à educação e das disposições gerais e transitórias.
A educação, como determinada na Lei complementar 26/98 que traça as
diretrizes educacionais para o Estado de Goiás, ocupa, juntamente com a
política econômica, da ciência e da tecnologia, um lugar importante e articulado na definição das políticas públicas para o Estado de Goiás.
Nunca é demais lembrar que ainda falta muito a caminhar para que todos
tenham acesso à educação, para que todos tenham uma educação de qualidade, que todos os profissionais sejam valorizados, que a sociedade participe
cada vez mais, que as políticas públicas sejam mais direcionadas e efetivas na
construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana.
E, para fecharmos esse módulo buscamos uma sinopse das políticas públicas
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efetivadas no setor educacional, no Governo Luiz Inácio Lula da Silva:
1. Obrigatoriedade do ensino dos quatro aos dezessete anos. Nesse particular, nossa Constituição está entre as mais avançadas do mundo, dando sustentabilidade financeira para a escola pública, abrangendo desde as cheches
ao ensino Médio.
2. Fim da DRU da educação. A Desvinculação de Receitas da União retirava
do orçamento do MEC, desde 1995, cerca de R$ 10 bilhões ao ano. Essa
desvinculação foi essencial, permitindo que o orçamento educacional se
mantivesse, sem vinculações.
3. Investimento público em educação como proporção do PIB. O atual Plano
Nacional de Educação (PNE 2001-2010) previra a "elevação, na década, por
meio de esforço conjunto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, do percentual de gastos públicos em relação ao PIB, aplicados em
educação, para atingir o mínimo de 7%". O dispositivo foi vetado, em 2001,
com o seguinte argumento: "Estabelecer, nos termos propostos, uma vinculação entre despesas públicas e PIB, a vigorar durante exercícios subsequentes,
contraria o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal". A saída para o próximo PNE foi aprovar norma de hierarquia superior. Com a emenda constitucional nº 59, torna-se obrigatório o "estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em educação de acordo com a proporção do PIB".
PIB- Produto Interno Bruto

4. Piso salarial nacional do magistério. O Pacto pela Educação, firmado em
1994 no Palácio do Planalto, previa a fixação de um piso salarial para todos
os professores do país. O piso deverá ser totalmente integralizado e observado por todos os Estados e municípios.
5. Fundeb. O Fundo da Educação Básica, que substituiu o Fundef, multiplicou por dez a complementação da União que visa equalizar o investimento
por aluno no país, além de incluir as matrículas da educação infantil, do ensino médio e da educação de jovens e adultos, desconsideradas pelo fundo
anterior, restrito ao ensino fundamental regular.
6. Repartição e abrangência do salário-educação. Os recursos do salário-educação, podem, agora, financiar toda a educação básica, da creche ao
ensino médio, e sua repartição passou a ser feita entre Estados e municípios,
de acordo com o número de matrícula, diretamente aos entes federados.
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7. Ensino fundamental de nove anos. As crianças das camadas pobres iniciam agora o ciclo de alfabetização aos seis anos, garantindo-se o direito de
aprender a ler e escrever a todos.
8. Extensão dos programas complementares de livro didático, alimentação,
transporte e saúde escolar, antes restritos ao ensino fundamental, para toda
a educação básica, da creche ao ensino médio.

Resumo
Nessa aula buscamos apresentar as Diretrizes e Bases do Sistema Educativo do estado de Goiás, destacando:
1. lei complementar número 26 de 1998 fixa as diretrizes e bases do sistema
educativo do Estado de Goiás.
2. Reafirma autonomia e flexibilização dos sistemas de ensino, a introdução
dos sistemas de avaliação, a municipalização do ensino, além de abrir espaço
para a educação profissional e a educação especial.
3. Em seu artigo 7º estabelece as incumbências da Secretaria Estadual da
Educação: organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições do seu
sistema de educação; estruturar o seu sistema de educação; definir, com os
municípios, formas de colaboração na oferta de ensino fundamental, sendo
opcional aos municípios integrarem-se ao sistema estadual de educação ou
comporem com ele um sistema único.
4. O artigo 9º define as competências da Secretaria de Estado da Educação,
que são: planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar
as atividades relativas à educação no Estado de Goiás; cumprir as determinações do Ministério da Educação e do Desporto, e as decisões do Conselho
Nacional de Educação, nos casos de competência de qualquer desses órgãos; velar pela observância das leis federais e estaduais de educação; dar
cumprimento e execução às decisões do Conselho Estadual de Educação;
responder pela expansão dos planos educacionais e manter intercâmbio
com entidades nacionais e internacionais, a fim de obter cooperação técnica e financeira para a modernização e expansão da educação.
5. E no artigo 14º fixa as atribuições do Conselho Estadual de Educação, o
qual tem atribuições em emitir pareceres sobre assuntos de natureza pedagógica e educacional; interpretar as disposições legais da LDB, fixar critérios
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e normas para elaboração e aprovação do Regimento Escolar; aprovar o calendário escolar dos sistemas de ensino da educação básica; baixar normas
para aprovação e ou reprovação do aluno; estabelecer normas e condições
para autorização de funcionamento, reconhecimento e inspeção de estabelecimentos de ensino de educação básica e de educação superior sob sua
jurisdição; dentre outras.
6. No artigo 26º cria-se o Fórum Estadual de Educação cujo título V trata dos
níveis e das modalidades de educação e ensino.
7. A Lei complementar 26 dispõe também sobre a formação de docentes
para atuar na educação básica, estabelecendo que a formação far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura plena.
8. No Governo Lula as emendas constitucionais nº 53 e nº 59 alteraram significativamente oito dispositivos da maior relevância para a educação, tais
como:
• Obrigatoriedade do ensino dos quatro aos dezessete anos;
• Fim da DRU da educação;
• Investimento público em educação de acordo com a proporção do PIB;
• Criação do FUNDEB que substituiu o FUNDEF e incluiu as matrículas da
educação infantil, do ensino médio e da educação de jovens e adultos;
• Repartição e abrangência do salário-educação;
• Ensino fundamental de nove anos;
• Extensão dos programas complementares de livro didático, alimentação,
transporte e saúde escolar.

Atividade de aprendizagem
1. Descreva as atribuições da Secretaria Estadual de Educação.
Prezado(a) estudante,
Estamos bastante satisfeitas por você chegar ao final desta etapa. Ao finali-

Rede e-Tec Brasil

62

Fundamento Legal e Princípios da Educação Nacional

zar esta disciplina você demonstra a sua dedicação e principalmente interesse em prosseguir com seus estudos e adquirir mais conhecimentos. Sabemos
que vale a pena você investir em você e consideramos que seu aprendizado
nesta disciplina é fundamental para que compreenda e reflita sobre o sistema educacional brasileiro. Por isso, acreditamos que agora você possui
argumentos necessários para se pensar numa escola de qualidade, capaz
de oferecer ensino eficaz e satisfatório. Siga em frente com seus objetivos
educacionais e desejamos-lhe boa sorte!
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Guia de Soluções					
Aula 1
1. Linha histórica

2. Para responder a essa questão torna-se importante entender que o pressuposto básico da educação, na contemporaneidade é autonomia e a capacidade de auto-governo do cidadão para que tenha condições de usar
coerentemente o aprendido e processar as informações transformando-as
em conhecimento.
3. 2, 1, 4, 3

Aula 2
1. Elabore o seu próprio conceito a respeito de educação, é importante ressaltar que a Educação é um processo de desenvolvimento da capacidade
física, da capacidade intelectual e moral do ser humano, é, portanto um
conjunto de valores transmitidos ao indivíduo.
2. 2,1, 4, 3
3. Concepção problematizadora de Paulo Freire

Aula 3
1. Se você respondeu que políticas públicas são um conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, em diversas áreas, e como
políticas educacionais as ações voltadas para atender a todos os níveis e
modalidades da educação. Parabéns!!!
2. É importante ressaltar que as políticas educacionais visam garantir conti-
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nuidade da educação do País, do Estado e ou do Município.
3. CONAE significa Conferência Nacional de Educação - um espaço democrático aberto pelo Poder Público para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional.

Aula 4
1. Letra b
2. Você, para responder essa questão precisa fazer uma pesquisa no município onde mora. Vá em algumas escolas que ofereçam o Ensino Médio e
verifique. Boa pesquisa!

Aula 5
1. V, F, V, V
2. É importante que você realmente faça essa pesquisa, pois dessa forma
contextualizará o que está aprendendo aqui. Na sua dissertação não se esqueça de que a educação é dever do Estado, em consonância com a família.
Boa dissertação.
3. É importante falar sobre o direito à educação. Se existe o direito e não há
vagas, alguma política pública não está sendo cumprida, é importante ter
um olhar crítico sobre nossos direitos.

Aula 6
1. Os técnicos administrativos, gestores e docentes devem conhecer o ECA,
proporcionar o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, da melhor
forma possível, pois ao divulgarem sobre o que dispõe o ECA, irão contribuir
para assegurar o seu cumprimento.
2. E
3. D
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Aula 7
1. Torna-se importante evidenciar que a LDB é de suma importância, pois é
ela que regulariza a base comum do currículo, a carga horária e presença mínima em aula e as formas de promoção de série, cabendo aos estados, municípios e até mesmo às escolas a normatização das peculiaridades regionais
e locais, curriculares e de calendário, de promoção de série e a expedição da
documentação escolar de cada aluno da educação básica, o financiamento
da Educação, dentre outros aspectos da educação.
2. Certo
3. Os níveis educacionais são dois:
I - Educação Básica que compreende:
- Educação Infantil
- Ensino Fundamental
- Ensino Médio
II - Educação Superior
Quanto às modalidades temos:
- Educação de Jovens e Adultos – EJA;
- Educação Profissional;
- Educação Especial.
4. É importante destacar que o Plano Nacional da Educação traça as diretrizes
para atingir a qualidade para a educação infantil, o ensino fundamental, o
ensino médio, a educação superior, a educação de jovens e adultos, especial,
indígena, e a distância, tecnológica e formação profissional. Deve-se ressaltar também que o PNE trata do magistério e da gestão e financiamento da
educação e tem como objetivos a elevação global do nível de escolaridade
da população.
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5. A principal diferença entre o FUNDEF e o FUNDEB é que o primeiro atendia apenas ao Ensino Fundamental, enquanto que o segundo atende toda a
educação básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Aula 8
1. Na questão 1 o aluno deve explicitar que cabe à Secretaria da Educação
planejar, organizar, dirigir , coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades relativas à educação no Estado de Goiás; cumprir as determinações do
Ministério da Educação e do Desporto, e as decisões do Conselho Nacional
de Educação, nos casos de competência de qualquer desses órgãos; velar
pela observância das leis federais e estaduais de educação; dar cumprimento e execução às decisões do Conselho Estadual de Educação; responder
pela expansão dos planos educacionais; manter intercâmbio com entidades
nacionais e internacionais, a fim de obter cooperação técnica e financeira
para a modernização e expansão da educação.
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