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Resumo 
 

 

Essa dissertação objetiva apontar a diferença entre a teoria e a prática no 

que se refere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira. A pesquisa foi 

desenvolvida entre professores universitários e tem o intuito de apontar a 

dimensão da distância entre teoria e prática no dia a dia desses professores. A 

quase totalidade dos entrevistados afirmou que o texto da lei brasileira é exemplar, 

contudo, boa parte deles também assumiu que nem sempre os pressupostos da 

lei podem ser executados. Na parte que se refere à natureza da lei e suas 

implicações, a pesquisa apresenta em seus dois primeiros capítulos uma análise 

histórica e social do surgimento da atual LDB brasileira. À guisa de conclusão, fica 

atestado o pressuposto inicial, ou seja, a distância entre a teoria e a prática nos 

temas relacionados à LDB e tão extenso quanto às diversidades de pensamento 

típicas do universo da educação. 

 

 

 

Palavras-chave: LDB, teoria, prática, sala de aula, leitura, educação. 
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Abstract 
 
 

This dissertation aims to sharpen the difference between theory and practice 

related to the Brazilian education law, which is called “Lei de Diretrizes e Bases”. 

The research was developed among university teachers and it has the aim to 

sharpen how extensive the distance between theory and practice is when we 

consider teacher’s everyday lives. According to the overwhelming majority of 

interviewees the Brazilian law for education is an exemplary law, however, many of 

them also declared that there are some difficults to comply with all law’s articles. 

As far as law conception and its connotations are concerned, the research shows 

on its first two chapters a historical and social analyse related to the creation of the 

present Brazilian Education Law (LDB). Under the guise of conclusion, it was 

proved the initial idea, there is to say, the distance between theory and practice 

about themes which are related to Brazilian Education Law is so extensive as the 

thought diversities that we can find in a typical education environment.        
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Introdução 
 

 
Essa pesquisa se destina a fazer uma análise da influência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (n.º 9394/96) – LDB1 – sobre as práticas 

pedagógicas concretas. Nossa questão central é a seguinte: os professores do 

ensino superior têm conhecimento do que é prescrito pela LDB nesse terreno 

específico? 

 A LDB é objeto de algumas controvérsias: ela é aplicada de fato? E qual  é 

a distância entre a teoria (da lei) e a prática do processo educacional concreto? 

Sabe-se que no Estado de Direito, a lei é o instrumento isento, impessoal, capaz 

de assegurar a todos a justiça que na maioria das vezes se expressa no 

sentimento de igualdade e pertença a um grupo social. A lei deve garantir esses 

sentimentos, sem os quais a sociedade moderna não seria possível. 

 Mas a relação do agente social com a lei tem sido objeto de discordância 

até mesmo entre os juristas. Dentre esses, há aqueles que defendem uma 

obediência irrestrita do agente à lei. A lei, segundo eles, por sua impessoalidade e 

capacidade aglutinadora, deve estar acima das circunstâncias gerais e deve, 

portanto, incitar o homem à submissão e irrestrita obediência. Sem essa 

prerrogativa da lei, o tecido social é corroído e não há justiça cabível. 

 Em contrapartida, há ainda aqueles que imaginam uma desobediência 

possível. Quando a lei afronta os fatos – vide capítulo II desta dissertação – a sua 

obediência deve ser relativizada. A lei é, na visão desse segundo grupo, um 

retrato da sociedade e, enquanto tal, deve se moldar àquela que pretende retratar. 

Há ainda o agravante de que a lei, quase sempre redigida pelos poderosos 

(governantes), pode trazer um vício de origem, ou seja, pode trazer a marca da 

defesa dos interesses de uma minoria, empenhada em garantir seus privilégios e 

salvaguardar seu patrimônio.  

 Para além dessas duas interpretações, se coloca o fato social no Brasil: o 

comportamento do brasileiro ante a lei. Por falta de uma tradição, seja entre as 

                                                           
1 A LDB completa estará no anexo I. 



 

  

2

 

elites, seja entre as classes populares, de reverência pelo Estado Republicano e 

pela cidadania, o homem brasileiro dá pouca importância à lei, ou no mínimo, 

imagina caminhos para se livrar dela quando possível. Obedecer é sinal de 

fraqueza. Assim, a sociedade brasileira, acostumada a enaltecer as vitórias 

(presença dos fortes) e a minimizar as derrotas (sinal de fracos), decidiu 

definitivamente eliminar a obediência do seu modo de viver.  

 Diante disso resta a pergunta: em que seria diferente uma Lei para a 

Educação? Mais um libelo republicano destinado à solidão dos livros, sem impacto 

social e definitivamente ignorado até por seus editores? A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação sofre no Brasil do mesmo mal de grande parte da legislação 

nacional? Existe para ser esquecida? 

 Outro agravante, que nos impulsiona no estudo da lei está no fato de que 

uma lei esquecida por uma imensa maioria da população é, paradoxalmente 

lembrada por uma minoria, que dela se beneficia. No plano social, isso se traduz 

pelo privilégio daqueles que conseguem usar a lei em seu benefício; isto é, os 

membros da classe dominante.2 O mesmo aconteceria com a LDB? Há no texto 

da lei brechas que possibilitariam esse uso? Ou ainda, caso ocorra esse fato, 

poderíamos classificá-lo como desvio? 

 Essa dissertação tem de levar em conta, no ponto de partida, uma 

afirmação que se tornou corrente na sociedade brasileira: a soberania do 

mercado. Reticentes em obedecer ao mercado, políticos e autoridades – não só 

no Brasil, mas em todo o mundo Ocidental – têm se curvado ao seu culto e 

onipotência. O primeiro capítulo desta dissertação mostra que o ano de 1996, de 

características muito peculiares, com inflação controlada e de um governo social 

democrata cada vez mais próximo do padrão neoliberal, foi o lócus da elaboração 

de uma lei orgânica da educação, até certo ponto revolucionária quando 

comparada com a legislação anterior, mas ainda tímida em muitos aspectos. 

                                                           
2 Um dado curioso a este respeito é demonstrado pelo Ministério da Saúde. Segundo dados do Ministério, a 
maior parte dos cidadãos que se serve do recurso jurídico mediante o qual o poder público tem a obrigação de 
fornecer gratuitamente tratamento de saúde aos brasileiros, sobretudo tratamentos que envolvem altos custos, 
é integrada por aqueles que têm bons advogados, conhecem seus direitos e, até mesmo, poderiam pagar por 
tais tratamentos. Em resumo, a classe dominante. 
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 A tensão entre o público e o privado é analisada no primeiro capítulo. Com 

isso, não se quer aderir a um discurso estatista simples, que afirme que tudo o 

que vem do Estado é bom e o que pertence ao setor privado é uma praga social. 

Em nossa análise, a crítica recai justamente sobre as concessões feitas ao setor 

privado no campo da educação, em contrapartida a normatização (necessária, 

diga-se de passagem) do setor público. 

 Ainda neste primeiro capítulo abordamos a noção de sistema de ensino 

(posteriormente retomada no capítulo II). Nele, analisamos o avanço que foi a 

inserção do conceito de adequação de conteúdos às realidades sociais vigentes, 

um aspecto muito valioso em um país de dimensões e cultura tão heterogêneas 

como o Brasil. 

 Embora de uma maneira bastante embrionária, o primeiro capítulo termina 

tecendo considerações sobre o papel de educação em uma sociedade capitalista. 

Nessa tendência presente no capitalismo, em tudo transformar em mercadoria, 

seria também a educação um produto, valorado e submetido aos controles de 

qualidade e consumo? Caso afirmativa a resposta, poderá ela ser também 

descartada, substituída por “algo” mais útil e de menor custo, como quase sempre 

acontece no mundo capitalista? 

 Essas preocupações abrem o capítulo II. Nele, dois teóricos da LDB são  

abordados:  Pedro Demo (1997) e Dermeval Saviani (2006). Demo começa 

lembrando que a LDB quebra o paradigma das leis feitas somente para figurar no 

papel. Talvez os seus autores tenham sonhado com algo mais do que com que foi 

realizado até aqui, mas como poderia ser diferente em matéria tão controversa 

como é a educação num país em vias de desenvolvimento?  

 Contudo essa análise não é feita sem, antes, um recurso à tradição. A 

instigante pergunta que dá título ao capítulo, A Lei é o Retrato da Sociedade?, nos 

remete a algumas considerações, ainda que breves, ao papel e à natureza da lei 

nos grupos sociais, desde a Grécia Clássica até nossos dias, como já nos 

referimos. 

 O que apresentamos no capítulo II foi o cotejamento de idéias entre dois 

autores que discutem a LDB. Demo é mais ideológico; enquanto Saviani é mais 
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prático. Não obstante, os autores guardam pontos em comum. Dentre eles, talvez 

o mais forte é o de que a Lei é positiva – no sentido jurídico e no sentido 

ideológico – e como tal, representa um avanço para a educação no Brasil. 

 O terceiro capítulo é destinado à análise das entrevistas feitas com os 

educadores. A partir da análise das entrevistas discutimos o papel prático da LDB 

não só na formação do educador como também em seu dia a dia, em seu 

cotidiano pedagógico. 

 No capítulo IV colocamos em foco o fim da nossa pesquisa, deixando claro 

num quadro as porcentagens que os entrevistados nos trouxeram, o auxílio que 

nos deram para a nossa pesquisa. Mostramos assim, neste quadro a porcentagem 

e  analisamos algumas respostas trazidas pelos entrevistados. 

  

 

Objetivos 
 

O objetivo geral dessa pesquisa é verificar a distância entre a teoria 

prescrita pela LDB e a prática observada em pesquisa com alguns professores de 

uma  universidade privada da cidade de São Paulo. 

Nosso foco é o seguinte: os professores lêem a legislação, ou a conhecem 

como deveriam, para aplicá-la na sala de aula em particular e na instituição de 

ensino de um modo geral?  

Nosso objetivo específico é o de descrever e analisar o modo pelo qual os 

professores relacionam a legislação com a sua prática pedagógica. Os seus 

conhecimentos, se fizeram a leitura da legislação, se aplicam em sala de aula? Há 

sugestões de alterações na legislação. E qual a sua opinião geral sobre a LDB? 

 

 

Hipóteses 
 

 A nossa hipótese central é a de que a leitura da LDB deriva em geral de 

uma necessidade de prática imediata: o desempenho de cargos como por 
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exemplo, o de diretor ou coordenador, ou a incumbência de ministrar disciplinas 

específicas sobre legislação.  

 

 

Procedimentos Metodológicos 
 

 Foi desenvolvida uma pesquisa empírica, com trabalho de campo. Para a 

coleta de dados, preparamos uma entrevista com vinte e seis perguntas em 

média. As entrevistas foram gravadas seguindo esse roteiro de perguntas e, 

posteriormente, essas foram transcritas.  

Para a organização do roteiro de perguntas, foram feitas duas entrevistas 

testes, para verificação de sua eficácia. Após o teste, foi necessário, no nosso 

caso, refazer algumas questões. 

Em seguida alguns professores foram convidados a participar da 

pesquisa, e aos que aceitaram foi garantido o sigilo de suas identidades.  

A pesquisadora marcou uma data para realizar as entrevistas 

individualmente. Todas elas foram gravadas no aparelho “Olympus Voice 

Album”, seguindo os mesmos procedimentos para todos os entrevistados. 

Escolhemos a entrevista (v. anexo II) como roteiro de perguntas que dão 

ao entrevistado condições de responder mais livremente e, ainda, decidimos 

gravá-las individualmente de modo que cada sujeito pudesse sentir-se a vontade 

para respondê-las.  
Terminada a fase das entrevistas e transcrições das mesmas, foi iniciado 

então a fase de análise, dando ênfase aos pontos mais relevantes das entrevistas, 

ligados ao nosso objetivo principal de apurar a distância entre a  LDB, e a prática 

pedagógica na sala de aula do ensino superior.  

Ao final, construímos alguns quadros para que fosse possível visualizar, e 

para que houvesse uma análise e observação dos resultados da pesquisa; e 

também para auxiliar o entendimento das conclusões desta análise.    
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Limitação da Pesquisa 
 

 Para a coleta dos dados dessa pesquisa, foram entrevistados dez 

professores universitários de vários cursos de Licenciatura de uma mesma 

Instituição de Ensino Superior da cidade de São Paulo. 

 Os dados aqui apresentados representam somente a opinião desses 

docentes. 

Essa pesquisa não possui a intenção de apontar possíveis estratégias de 

aperfeiçoamento do ensino superior. O tema aqui proposto se apresenta como 

uma discussão inicial de um assunto que não é suscetível de ser encerrado em 

uma só abordagem.  
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Capítulo I 
A educação como mercado: uma análise da LDB 

 
 

O objetivo desse capítulo é proceder a uma análise da LDB, em especial no 

que se refere à educação básica, circunscrevendo-a em seu contexto histórico, 

não prescindindo portanto de uma interpretação política capaz de servir como 

instrumento de análise e interpretação. A razão desse empreendimento é, no 

transcorrer desta dissertação, oferecer com base em uma leitura da LDB as 

provocações sobre seus efeitos e conseqüências no agir educacional. 

Não é propósito deste capítulo analisar a história da LDB anterior, contudo 

é possível considerar os momentos imediatamente anteriores à publicação da lei a 

fim de dimensionar o impacto e a importância da atual legislação. A primeira LDB 

brasileira (4024/61) havia sido precedida de uma série de debates em torno da 

educação, debates esses que se iniciaram na década de 40 na esfera do 

Congresso Nacional3. 

Nos momentos imediatamente anteriores à atual LDB, o Brasil havia vivido, 

desde o início do governo Fernando Collor de Mello (1990), a propaganda da 

modernidade. O então governante propagava a chegada de uma nova era no país 

com a abertura às exportações e ao consumo desenfreado tomado como sinal de 

desenvolvimento e progresso.  

  No entanto, o mesmo não ocorreu na área da educação. Assim, é possível 

dizer que em termos de educação o governo Collor permaneceu sem uma 

preocupação modernizante ou inclusiva como alegava existir em outras áreas. 

 
No governo Collor, o estilo de fazer política do MEC 
pode ser analisado em dois períodos. O primeiro 
caracteriza-se pela ausência de programa e de 

                                                           
3 Ainda na década anterior, o surgimento do Manifesto dos Pioneiros (1932) é apontado como marco das 

primeiras preocupações de intelectuais da educação na intenção de formular um Plano Nacional de Educação, 

o que só acabou acontecendo em 1961. 
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propostas de políticas públicas articuladas para a 
educação... O governo Collor não apresentou um 
programa de modernização para a educação via LDB: 
sua representação na Câmara preocupou-se com a 
defesa de interesses particularistas. (PINO, 2003,p. 
27 - 29) 

 

         Ao final do ano de 1996 o Brasil passava um momento singular de sua 

história. Era o término da primeira metade do mandato do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que ostentava em seu governo o desejo de lançar o país no 

dito “primeiro mundo”, numa curiosa contradição a respeito do que ele próprio 

proclamara em seus escritos como professor universitário4. 

         Assim, a educação deve também ser entendida dentro desta singularidade. 

A lei que ora analisamos apresenta o tema desde sua conceituação mais 

elementar e abrangente, “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.” (LDB-9394/96, art. 1º)  

         O conceito constitutivo de educação expresso na LDB ganha extensão no 

artigo segundo, quando este define a educação como “inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana...” (LDB– 9394/96) Esta 

observação se justifica no ideal do Estado Democrático de Direito e não 

intervencionista, que garante o acesso a alguns bens elementares para a 

construção da cidadania. Este Estado chamado Democrático, prima pela equidade 

social e o conseqüente equilíbrio entre seus membros: 

 
Tal Estado deveria ser então necessariamente 
democrático, na mesma medida em que era a face 
objetiva e institucionalizada do direito, para não ser 
jamais confundido com a arbitrariedade de qualquer 
tirania, qualquer que fosse seu alegado fundamento. Daí 
todas as tentativas históricas de constituição do Estado 
democrático, com todas suas instituições políticas de 
caráter republicano e parlamentar. O Estado só se 

                                                           
4 O intelectual Fernando Henrique Cardoso foi um dos ideólogos da chamada “Teoria da Dependência”, 

segundo a qual os países do chamado “terceiro mundo” foram, na realidade, condenados a esta condição por 

absorverem a idéia de que são colônias econômicas e culturais das nações desenvolvidas. 
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legitimaria se estivesse a serviço da justiça, se fosse um 
mediador da instauração histórica da equidade. 
(SEVERINO, 2003,p.59) 

 

           Essa noção pode ser sentida nos fundamentos sobre os quais será 

ministrado o ensino de acordo com o enunciado no artigo terceiro. Valores como 

“igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola” e “respeito à 

liberdade e apreço à tolerância” que podem ser lidos no referido artigo aludem à 

idéia de um Estado ao mesmo tempo provedor e não intervencionista, nos moldes 

do Estado moderno preconizado pelos seus idealizadores.  

          É claro que por mais importante e oportuna que tenha sido a publicação da 

LDB, ela não seria por si só suficiente para garantir a inserção do sistema do 

ensino brasileiro nos moldes e padrões do Primeiro Mundo como referimos acima. 

No entanto, a LDB passa a ser vista como uma conquista política e social, como 

assinala Ivany Pino: 

     
Seria ingenuidade atribuir a esta lei força ou mesmo 
potencialidade para provocar uma revolução da educação 
no país. Entretanto, o reordenamento dos sistemas 
educativos, inscrito em uma LDB, poderá criar contextos 
de relações estruturais de transformação, de reforma e 
de inovação educacional como parte do processo de 
regulação social. (2003, p.19) 

 

         Fazendo eco às observações acima, o artigo terceiro, também responsável 

por encerrar o título II da LDB, se refere à “coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino” e esse ponto será crucial na análise que ora levamos adiante. 

Como os efeitos da LDB e também suas conseqüências podem ser melhor 

mensurados no âmbito das instituições privadas, uma vez que o serviço público 

dispõe de leis específicas que lhe servem de complemento (como são os casos 

das leis orgânicas dos municípios e estados), nossa análise irá se deter sobre o 

ensino privado e a reafirmação de sua existência bem como de sua necessidade 

servem de ponto de partida para o que empreendemos. 

         Ainda no artigo terceiro, inciso XI encontramos como base para a 

ministração do ensino a exigência de que haja uma “vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais”. Curioso notar, quais seriam as práticas 
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sociais mencionadas no artigo, uma vez que, em um país de dimensões 

continentais como o Brasil convivem diferentes “sociedades” em diferentes níveis 

sócio-econômicos, diferenças estas percebidas de forma não consensual entre o 

poder público e a iniciativa privada5.  

 

1- A organização do Sistema 

 

 
          A partir do Título III da LDB o direito à educação e o dever de educar, 

passam a ser abordados. Quando se fala em direitos e deveres a idéia 

republicana remete à relação entre cidadão e Estado, tanto assim, que adequação 

da iniciativa privada e seus interesses neste processo serão a um tempo o desafio 

e a novidade da pesquisa que ora empreendemos.  

        A aparição da figura da iniciativa privada no ensino é uma realidade desde 

o século XIX. Vale notar a importância das escolas confessionais que no Brasil 

antecederam a escola pública. Recentemente, a Constituição de 1988, possibilitou 

que os recursos públicos destinados à educação pudessem ser direcionados à 

iniciativa privada. Assim, lemos no artigo 213 da Constituição Federal: “os 

recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo  ser dirigidos a  

escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas”. 

         Quanto à organização da educação nacional, a LDB estabelece 

competências entre União, Estados e Municípios. Evidentemente essas 

competências são extensivas à todo agente educacional, seja ele público ou 

privado. No foco assumido neste capítulo, ou seja, considerar o impacto da LDB 

na educação básica, interesse especial deve recair no disposto aos municípios, 

considerados a partir do artigo 11. Esta atenção se deve ao fato de que cabe aos 

                                                           
5 Aqui caberia talvez, uma discussão sobre as condições que permitiram que as escolas se tornassem 
sociedades com fins lucrativos, um momento bastante específico na história recente do Brasil que foi 
definidor do papel social assumido hoje em dia por boa parte das escolas privadas. Por razões de objetividade 
no trato do tema deste capítulo, tal discussão fica apenas sugerida para futuras provocações. 
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municípios “autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 

sistema de ensino” , conforme se lê no disposto IV do referido artigo.  

           Cabe um esclarecimento sobre o que a LDB define como sistema de 

ensino. A priori, os sistemas de ensino são competências estabelecidas dentro da 

organização da educação  nacional, uma vez que “definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme princípios...”6 

           Fundamentalmente a LDB reconhece a coexistência de dois sistemas de 

ensino: sistema de ensino federal e sistema de ensino estadual. A palavra sistema 

é usada como um conceito administrativo, referindo-se à organização do ensino e 

não propriamente à educação. Quando toma o termo sistema em consideração, a 

LDB refere-se às competências de organização e documentação dos 

estabelecimentos de ensino.  

           As demais referências ao sistema encontradas no texto da LDB não fogem 

de seu aspecto meramente administrativo. Assim, é possível ler no artigo 35 da lei 

“ao Conselho Federal de Educação compete indicar, para todos os sistemas de 

ensino médio, até cinco disciplinas obrigatórias”. Embora a palavra sistema aqui 

interpretada remeta ao nível de ensino (médio), ainda assim, o faz no sentido de 

organizar administrativamente quais disciplinas irão compor o currículo mínimo. 

         O que é preciso deixar claro, é que o conceito de sistema é um conceito 

administrativo, aproximando-se daquilo que alguns teóricos do Estado chamam de 

Estrutura. Esta comparação, entre sistema e Estrutura, se torna possível quando 

por exemplo, tomamos o sistema como uma instância  de poder, ainda que não 

seja uniforme e dependa de domínios federal, estaduais e municipais. 

           O conceito de sistema não é tornado claro no texto da LDB, senão por um 

leitor atento. Ao mostrar as competências organizacionais, o sistema é por vezes 

associado à idéia de educação – quando remete ao sistema propiciador das 

condições de cidadania e preparação para a vida em sociedade -, e em outras 

vezes, associado à idéia de ensino – quando normatiza as competências e 

estabelece as regras de reconhecimento dos estabelecimentos de ensino. 
                                                           
6 LDB 9394/96, art.14, caput.  
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           A partir desta constatação, podemos concordar com Dermeval Saviani, 

quando diz que: 

 
Assim,  no mesmo modo que na literatura a respeito da 
lei, na própria lei o conceito de sistema aparece não só 
como indefinido  mas como equívoco e, por vezes, 
contraditório. Não que o termo seja, em si mesmo, 
equívoco como deu a entender Anísio Teixeira, mas o 
uso que dele se fez é que lhe deu esse caráter. (2005, p. 
101) 
  

            Também no Título IV destinado à organização, as instituições privadas 

ganham referência, primeiro de maneira distintiva no artigo 19 que as difere das 

instituições públicas por sua administração e manutenção e, no artigo 20 da LDB 

quando lhes são conferidos status organizacionais, a saber, “particulares em 

sentido estrito... comunitárias... confessionais... filantrópicas”. 

             Um papel organizacional é destinado à categoria docente. A estes está 

designada a elaboração e o cumprimento da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino, ainda está o papel de zelar pela aprendizagem dos 

alunos e cumprir com outros dispositivos organizacionais. Há aqui uma inter-

relação de papéis institucionais e subjetivos. Este ponto que pode passar 

despercebido a um leitor não atento da LDB é de fundamental importância quando 

se dispõe a discutir os impactos da lei na vida docente. Tomar o docente como 

agente e não como um mero cumpridor dos dispositivos legais, é a um só tempo, 

atribuir-lhe crédito e responsabilidade no agir pedagógico, tarefas essas, que 

ficarão mais elucidadas quando do trato do Título seguinte no que se refere à 

educação fundamental. 

 

 

2- Educação: organização e sociedade 
 
 
           A princípio, a educação é definida em dois grandes blocos. Primeiramente a 

educação básica que inclui desde a educação infantil até o ensino médio, e, a 
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educação superior. A partir do Capítulo II, do Título V, que ora nos referimos, a 

educação básica passa a ser definida em princípios de cidadania e preparação 

para a vida em sociedade. Um grande espaço é destinado à organização do 

calendário escolar e a distribuição de currículos e outros aspectos organizacionais, 

revelando o caráter de padronização assumido pela legislação. 

Esse aspecto organizacional é mais facilmente compreendido pelos 

educadores operacionais. Perguntar-se sobre o conhecimento da LDB soa aos 

ouvidos de muitos como uma pergunta sobre a quantidade de dias letivos que 

deve ter o ano acadêmico ou ainda, a disposição curricular a ser obedecida nos 

diferentes níveis da educação. Sem negar a importância destes aspectos, tão 

necessários que a lei dispensa os artigos 22 ao 26 para o trato da questão, vale 

assinalar que se trata de um tema periférico quando se toma em consideração a 

problemática da educação e a sua inserção no cenário político nacional. A 

observação feita neste momento é uma crítica ao “conhecimento frio” da lei, ou 

seja, o mero conhecimento de seus dispositivos regulatórios (calendário, currículo 

etc.) em detrimento do conhecimento do espírito da lei. 

Os artigos 27 e 28 apresentam uma singularidade a partir do que afirmamos 

acima. Em ambos, são incentivadas as práticas de adequação dos conteúdos 

curriculares às realidades distintas do público educando. Assim, cenários 

diferentes sob o ponto de vista social, orientação para o trabalho e realidade da 

vida rural, são abordados como vetores que devem direcionar a aplicação do 

conteúdo curricular mencionado nos artigos anteriores.  

O aspecto citado acima propõe uma consonância de idéias com o princípio 

da educação definido no artigo primeiro e comentado no início deste capítulo. O 

surgimento dos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) juntamente com as 

leis orgânicas de Estados e Municípios definidas a partir da Constituição de 1988, 

auxiliaram na adequação de conteúdo sugerida nos artigos citados. Esta 

preocupação revela um aspecto principal da legislação, aspecto este via de regra 

ignorado por seus leitores. Insistimos neste ponto, na crítica a uma leitura linear da 

LDB desprezando seu aspecto humanista de valoração das figuras do educador e 

do educando. 
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O caráter regulatório da lei é retomado nos artigos 29 a 31 quando dispõe 

sobre as condições de ministração da educação infantil. Ainda nos artigos 32 a 34 

quando se trata do ensino fundamental encontramos a preocupação com a 

regulamentação do modus operandi uma vez que, são descritos prazos e 

condições para a educação. Algumas ressalvas são feitas em meio à 

regulamentação que evidenciam as preocupações do Estado Moderno. Talvez a 

principal dentre elas seja com o ensino religioso. No artigo 33  da LDB lemos:  

 
O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os 
cofres públicos, de acordo com as preferências 
manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis. 

 

É importante notar o papel atribuído à presença do ensino religioso no 

dispositivo legal. Há um certo mascaramento de sua função quando a LDB declara 

que o ensino religioso é de natureza facultativa e não incide em custos aos cofres 

públicos. No entanto, a simples possibilidade de sua presença revela primeiro uma 

opção pelo caminho de transmissão de valores e, em segundo lugar, a presença 

marcante de uma certa “iniciativa privada” no agir público.  

Embora a lei declare que a opção religiosa do aluno deverá prevalecer na 

escolha, ou não, do ensino religioso, a mesma lei não informa que a escola será 

obrigada a oferecer atividades alternativas àqueles que  optem pelo não  

comparecimento às aulas de religião. Ainda não é possível ignorar que em um 

país majoritariamente cristão como o Brasil, que apesar da convivência com 

diversos ritos religiosos soube domesticá-los e trata-los  como expressões do 

catolicismo, não é difícil supor que o ensino religioso seja em sua quase totalidade 

cristão, alijando as outras confissões religiosas do mesmo espaço e 

oportunidades.  

Não se trata de empreender uma crítica à religião, pois não é este o 

propósito levado adiante neste capítulo, mas sim, notar que uma iniciativa 

aparentemente desprovida de interesses particulares carrega em si um conteúdo 

ideológico capaz de deixar claras as opções manifestas pelos legisladores. Isso 
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sem contar que o mesmo artigo 33 não faz referência à presença do ensino 

religioso nas escolas privadas, o que pode ser interpretado como uma influência 

remanescente da igreja sobre o Estado.7 

A análise que desenvolvemos até aqui, embora circunstanciada por razões 

políticas e históricas, não se serviu de considerações ideológicas. Se tomarmos a 

educação como um privilégio que garante o domínio de uma classe social sobre a 

outra, não há porque supor que um Estado de natureza classista como o é o 

Estado brasileiro queira disponibilizar a quebra desse privilégio. Considerar a LDB 

como um avanço ou não depende da natureza ideológica a ela atribuída:  

 
Mas é aí que a utopia é destruída pelo enviesamento 
ideológico da legislação como um todo. Se, de um lado, 
ela é vista pelos que dela dependem para contar com o 
usufruto de algum direito, de outro ela é usada por 
aqueles que dela pouco precisam, para salvaguardar 
seus privilégios. (SEVERINO,2003, p. 60) 

 

Em um certo sentido, a discussão ideológica sobre a LDB só ganha corpo 

quando são considerados os privilégios vigentes. Se por um lado, a LDB garante a 

visualização de direitos apenas sonhados por uma determinada classe, a elite 

também se serve da mesma lei para garantir os privilégios historicamente 

mantidos no âmbito desta mesma elite: 

 
Mas acontece que quando esses grupos não são iguais, 
não se encontram em condições de igualdade real, como 
é o caso na sociedade brasileira, a luta do grupo 
expropriado de seus direitos elementares é legitimada 
pelo seu dimensionamento utópico, ou seja, é uma 
reivindicação em nome de uma referência universal, 
enquanto aquela conduzida pelos já privilegiados é uma 
luta eminentemente ideológica, ou seja, tem referências 
universais falseadas, uma vez que está defendendo, de 
fato, interesses particularizados. (SEVERINO, 2003, p. 
60) 
 

                                                           
7 Sobre o tema da domesticação dos ritos inter-religiosos ao catolicismo brasileiro e a conseqüente dominação 
do cristianismo na política brasileira, diversos sociólogos analisaram seus implicadores. No plano da 
sociedade pode-se consultar a obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e no campo da educação há o livro 
do sociólogo Jether Pereira Ramalho, Prática Educativa e Sociedade, publicado pelo Iser - Instituto Superior 
de Estudos da Religião no Rio de Janeiro. 
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O princípio que estabelece esta tensão social acima referida, legitima a 

busca pela igualdade de acesso aos bens comuns, no caso a educação, oferecida 

pelo Estado. Este seria um principio do Estado Moderno. Sabe-se no, entanto, que 

a realidade brasileira difere deste ideário, uma vez que é fortemente marcado pelo 

uso privado do poder público. Por essa razão justificou-se a abordagem feita no 

transcorrer deste capítulo, segundo a qual, as concessões feitas aos interesses 

privados no curso da LDB representam mais do que uma mera concessão de 

ocasião, revelam-se na verdade como uma opção do agir público desde sempre 

confundido com os interesses privados na História do Brasil.  

 

 

3- A educação numa sociedade capitalista contemporânea. 

 
 

Já nos referimos acima às concessões à iniciativa privada encontradas na 

LDB. Essas concessões refletem um aspecto ideológico que remonta às origens 

do Estado Brasileiro, mas são também o reflexo da mercantilização das relações 

humanas proposta na pós-modernidade.  

A discussão em torno da necessidade em fazer o ensino uma ferramenta 

aplicável à realidade do dia-a-dia, não é uma novidade. Desde o século XVII os 

teóricos do chamado Realismo Pedagógico (Realschule) defendiam o ensino da 

ciências desde as escolas médias, desta forma tentando fazer com que o 

educando se preparasse para lidar com problemas práticos e profissionais, 

afastando tanto quanto possível a educação de um mero saber especulativo, 

característico de períodos anteriores: 

 
O Realismo Pedagógico, como já se observou, 
apresentou vários aspectos. Primeiramente, sob a pena 
dos humanistas, significou o esforço para ensinar as 
coisas, res, contidas ou descritas nas obras antigas dos 
autores clássicos. Num segundo momento, o Realismo 
designa a intenção e a tentativa de ensinar a língua latina 
por meio da intuição das próprias coisas, onde as 
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palavras vinham acompanhadas pelas figuras das coisas 
significadas. (NUNES,1998, p. 57) 

 

A referência ao surgimento do primeiro dicionário pictagórico remete à idéia 

da grande preocupação em associar o ensino às necessidades práticas do dia-a-

dia. Como trunfo deste realismo constam o ensino da língua materna nos 

currículos oficiais, além da inclusão das chamadas “lições de coisas”, tarefas 

artesanais que incorporavam cultura e praticidade na formação escolar8. 

Este processo foi paulatinamente sendo adotado pelas escolas médias, 

sobretudo após os impactos das teorias de Descartes, Newton e Lavoisier terem 

sido absorvidos pela comunidade científica em geral. Era uma certa preocupação 

com uma “escola profissionalizante” o que se traduziria mais tarde como princípio 

de cidadania.  

Pode-se ler na LDB que a educação deve ser suficientemente capaz de 

preparar o educando com uma “vinculação entre a educação escolar, o trabalho e 

as práticas sociais”. Assim, pode-se dizer que a LDB expressa uma herança do 

Realismo Pedagógico, quando reafirma a necessidade de estabelecer um vínculo 

entre a reflexão e a práxis.  

Esta vinculação não traz em si nenhum vício de origem. É inegável que se a 

escola pretende educar para a cidadania terá que não ignorar a necessária 

relação entre teoria e prática. O que pretendemos apontar na parte final deste 

primeiro capítulo é que a insistência nesta vinculação pode esconder uma certa 

ideologia de mercado tão ou mais prejudicial à educação do que a própria 

ausência da relação acima aludida. 

A década que viu nascer a atual LDB é também o período no qual foram 

reafirmados os valores do neoliberalismo. Dentre estes valores, está a teoria do 

“Estado Mínimo”. Esta teoria preconiza que a presença do Estado deva se dar em 

setores nos quais a iniciativa privada não pode atuar. Os setores nos quais o 
                                                           
8 Na verdade a preocupação com o conhecimento prático remonta à Idade Média. Foi Pedro Abelardo (1079 – 
1142) que em meados do século XII introduziu o conceito de “reificação” na discussão sobre os Universais. 
Para Abelardo, haveria uma diferença conceitual entre conhecer o particular, muitas vezes representado pela 
coisa em si (res) e a sua idéia universal. Assim, para usar o exemplo clássico dos medievais há uma diferença 
entre analisar uma rosa com suas propriedades, tais como cor, perfume, beleza etc., e a idéia que se tem 
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Estado manteria o monopólio ficariam restritos à segurança, relações 

internacionais (diplomacia, soberania, defesa de fronteiras) e justiça. Em outras 

áreas o Estado teria ação preferencial, mas não o monopólio. Desta forma, 

setores como saúde e educação figurariam neste segundo grupo.  

Curiosamente, tanto a saúde como a educação, recebem transferência de 

recursos públicos ao atuarem como empresas privadas. Isso se deve a um certo 

ideário segundo o qual vivemos em uma sociedade de prestação de serviços e 

esses serviços devem ser remunerados, ou pelo cidadão que os requisita ou na 

ausência deste pelo Estado que deles se responsabiliza. 

Nesta ótica a educação é vista como um negócio, e portanto, uma 

possibilidade de lucro. Enfim, a educação é uma mercadoria a ser entregue 

àqueles que podem pagar. Na realidade, há um mito presente na redação da LDB 

segundo o qual existe “gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” 

. Melhor seria que a redação do artigo terceiro, alínea VI, dispusesse sobre a não 

cobrança nos estabelecimentos oficiais de ensino. O ensino não é gratuito, pois no 

sistema republicano, o Estado cobra na forma de impostos pelo serviço que será 

dispensado à comunidade. 

 Esta observação carrega um instrumental para decodificar a ideologia da 

escola como um mercado. O ensino público o é assim chamado não porque seja 

gratuito, mas sim porque é de acesso livre (esta é a natureza da palavra pública, 

ou seja, o que pertence ao povo). Já o ensino privado pago de outra maneira, uma 

forma mais direta e imediata, deve apresentar aos seus “consumidores” um 

resultado mais efetivo pois ideologicamente se apresenta como superior ao seu 

concorrente na esfera pública. 

 Um fator importante na tensão entre o público e o privado na esfera da 

educação, e em particular no trato da educação como negócio, ocorreu com a 

normatização do ensino profissionalizante. Durante a vigência da primeira LDB, o 

ensino técnico era ministrado na forma de uma opção para a formação 

profissional. Assim, o aluno que optasse pelo ensino técnico (amplamente 

ministrado pela rede pública) poderia prescindir de algumas disciplinas presentes 
                                                                                                                                                                                 
quando é pronunciado “o nome da rosa”, a idéia traz consigo todas as informações que o objeto em si possui e 
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no “colegial normal”, uma vez que sua opção educacional estaria claramente 

voltada para o exercício de uma profissão. 

 Na atual legislação, o ensino profissionalizante é ministrado como um 

complemento do ensino médio regular, implicando em uma maior carga horária e 

sendo caracterizado por uma grande ausência do setor público9. Este fato pode 

ser interpretado como uma mercantilização do ensino, pois o setor privado se 

apossou da formação técnica que teria diminuída a sua oferta a pretexto de um 

alegado inchaço no mercado de trabalho de profissionais de nível técnico. 

 Sabe-se no entanto, que os cursos técnicos podem ameaçar o mercado do 

ensino superior, haja visto a grande procura pelos cursos superiores de pedagogia 

em atenção ao disposto na LDB segundo o qual os profissionais da educação num 

prazo de dez anos teriam que ter concluído o ensino de terceiro grau. 

 A educação como negócio não prescinde de um direcionamento do 

mercado. Quanto mais demanda houver melhor será para os empresários do setor 

que podem até mesmo ser beneficiados pela transferência de recursos públicos, 

vindos na forma de compensação tributária, concessão de bolsas de estudos e 

outros incentivos do setor. 

 Como forma de conclusão deste capítulo é importante assinalar também 

que, a LDB ao tratar o público e o privado sem distinção expressa uma concepção 

de política segundo a qual o cidadão acessará os seus direitos com o Estado, sem 

o Estado e apesar do Estado. Todas as vezes em que uma lei da educação é 

levada adiante as esperanças em seu sucesso são grandes, mas é preciso não 

esquecer que esta lei está circunscrita na realidade política brasileira, e como tal 

passível de suas limitações: 

 
 As pessoas que se acham historicamente concernidas 

pela educação e que disso têm alguma percepção 
subjetiva, nutrem  grandes expectativas em relação à 
LDB. Por maiores que tenham sido suas frustrações 
históricas, uma esperança  sempre renasce, reafirmando 
quase que arquetipicamente sua fé na eficácia da 

                                                                                                                                                                                 
ainda, outras tantas que podem ser dadas pela imaginação. 
9 Exceção deve ser feita às Etef’s- Escolas Técnicas de Ensino Fundamental e às Escolas Técnicas Federais 
que embora ministrem ensino técnico gratuito o são em muito menor número do que o observado na década 
de 80 na rede pública de ensino. 
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legislação, reinaugurando-a como instrumento mediador 
da realização de efeitos sociais, capazes de transformar 
a realidade, tornando a sociedade brasileira cada vez 
mais humana, mais justa e mais eqüitativa. (SEVERINO, 
2003, p. 59) 

 

 Tais afirmações podem implicar na conclusão de que teríamos a 

necessidade de uma nova LDB, já que esta se propõe a contemplar os anseios de 

uma comunidade complexa formada por educadores e educandos. Contudo, a 

exploração deste tema se dará em capítulo posterior. Por ora nos limitamos a esta 

análise preliminar da LDB, uma vez que o que se anuncia a seguir será uma 

leitura dos impactos da legislação na formação do educador. 

 

 

4-Ensino Superior 
 

 

No que se refere ao Ensino superior, a LDB estabelece no Artigo 43 as 

finalidades que deverão ser perseguidas. Em sete incisos estão delineadas as 

preocupações que as instituições do Ensino superior em nova legislação deverão 

seguir. Dentre eles, o inciso VI se destaca na preocupação antes apontada nos 

demais níveis de ensino. Nele lemos: “estimular o conhecimento dos problemas do 

mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade”.  

Esta preocupação faz eco as exigências antes observadas e já comentadas 

no artigo terceiro da Lei. No que se refere às condições que as instituições de 

ensino superior terão que obedecer para cumprir suas finalidades, a LDB a partir 

do artigo 44 passa a relatar os limites bem como os objetivos a serem cumpridos. 

Logo a partir do inciso I do artigo 44, pode-se notar uma concessão aos interesses 

privados presentes na educação. No referido inciso figura a possibilidade dos 

chamados “cursos seqüenciais” que se caracterizam por uma atenção às 

demandas do mercado e não da pesquisa, uma vez que são regidos pelas 
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necessidades apresentadas por um determinado público consumidor, público este 

que se tornou alvo preferencial das instituições privadas do ensino superior. 

O maior destaque dado pela LDB à normatização do ensino superior recai 

sobre as instituições públicas do ensino. Quanto as instituições privadas, as 

referencias encontradas estão no âmbito da regularização de suas atividades – 

processos regulares de avaliação e credenciamento – e também no 

estabelecimento do ano letivo,  fato este comum às instituições públicas e 

privadas.  

O tema da autonomia universitária aparece com destaque a partir do artigo 

54, contudo parece ser pertinente somente às instituições públicas, uma vez que 

toda a caracterização da autonomia universitária diz respeito a organização e 

normatização do serviço público. Dessa forma, ainda que de maneira não 

explícita, a LDB coloca em diferentes patamares as instituições de ensino. Como o 

espaço dedicado às instituições públicas de ensino superior é maior do que aquele 

dedicado ao ensino privado, pode-se ler daí que a instituição pública tem o dever 

de atender a pesquisa e a instituição privada tem a vocação de responder ao 

mercado. 

Quando tomamos em consideração as questões relativas ao ensino 

superior no Brasil, temos que levar em conta também o seu processo histórico. Ao 

contrário do que aconteceu nos demais países da América Latina, a universidade 

no Brasil só foi implantada após 300 anos de colonização. 

 As razões para esta demora podem estar ligadas ao desinteresse inicial 

que a metrópole (Portugal)  manifestou pela colônia brasileira. O Brasil era apenas 

uma rota de passagem e nesta condição, não oferecia razões para um 

investimento na área educacional nem mesmo nos níveis mais básicos, o que 

dizer então do nível superior. Os doutores e bacharéis que aqui haviam à época 

do Império eram ou pertencentes ao clero ou filhos de grandes proprietários e 

comerciantes. Em ambos os casos eram formados nas universidades européias, 

em particular a Universidade de Coimbra, que até o século XVIII sofreu grande 

influência dos jesuítas, grupo religioso que comandava a catequização em terras 

brasileiras. 
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 Um aspecto histórico importante no surgimento dos cursos superiores no 

Brasil deve ser aqui analisado. O primeiro curso superior criado no Brasil data de 

1808 e se trata de uma escola de medicina, aberta em Salvador/BA, a fim de 

atender as necessidades trazidas pela transferência da família real para o Brasil. À 

época as tropas de Napoleão proibiram o ingresso de navios americanos na 

Europa fato este que impossibilitou o envio de jovens brasileiros para as 

universidades européias, como até então se fazia. 

 Em ordem cronológica os primeiros cursos superiores criados no Brasil 

foram: Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia (18/02/1808), Faculdade de Medicina 

(Anatomia) no Morro do Castelo no Rio de Janeiro (05/11/1808), Faculdade de 

Direito de Olinda, posteriormente transferida para Recife (11/08/1827) e Faculdade 

de Direito de São Paulo (11/08/1827). Em 1855, esses quatro cursos totalizavam 

1076 alunos, sendo 584 destes alunos de Direito. A faculdade que contava com o 

maior número de alunos era a Faculdade de Direito de Recife, que possuía 320 

alunos matriculados naquele ano.10 

 Essas referências históricas nos são valiosas na medida em que 

demonstram um dado importante: o ensino superior nasce no Brasil dentro de uma 

concepção individual e não universitária. São criados cursos pontuais e 

profissionalizantes, aptos a atender a demanda da época. Qualquer semelhança 

que observarmos na atualidade não será mera coincidência. 

 A primeira universidade brasileira data de 1920 e foi criada no Rio de 

Janeiro. Na verdade, foi a primeira tentativa de estabelecimento de uma 

universidade uma vez que se tratou de uma mera reunião de cursos dispersos 

unificados pela presença de uma reitoria. Essa mesma universidade na década de 

30 passou a se chamar Universidade do Brasil mas não chegou, a princípio, 

incorporar um projeto universitário propriamente dito pois apenas representou a 

reunião de dois cursos privados – Faculdade Livre de Direito e a Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais -, com os cursos federais representados pela Escola 

Politécnica e a Faculdade de Medicina. A articulação dos cursos ficou a cargo do 

                                                           
10 Os dados foram coletados na obra LDB e Educação Superior: estrutura e funcionamento, de Paulo 

Nathanael Pereira de Souza.  
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Conselho Universitário e da Reitoria criados por decreto em 07 de setembro de 

1920. 

 Chama-se de projeto universitário a visão capaz de integrar os cursos entre 

si, dando-lhes um núcleo comum (quase sempre representado na Faculdade de 

Filosofia) e a partir desse núcleo de formação comum, o ensino dos saberes 

específicos. Levando esses aspectos em consideração, a primeira universidade 

brasileira é de fato a Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934 nessa 

inspiração integradora. Note-se portanto, que foram necessários mais de 400 anos 

de colonização e urbanização para que o país viesse a conhecer a sua primeira 

universidade nos moldes europeus. 

 A busca pelo ensino superior se intensifica nas décadas subseqüentes. 

Com a extensão da educação básica e do ensino médio – em processo que 

culminou na década de 60 -, mais pessoas buscaram a excelência da formação 

em nível superior. A partir da década de 80 o sistema público de ensino de nível 

superior já se encontrava totalmente saturado, de modo que as portas foram 

abertas para as instituições privadas: 

 
 “Como o poder público mostrou-se incapacitado 
para ampliar a oferta de vagas em sua própria rede de 
ensino, dado o esgotamento de seus recursos 
orçamentários, concederam-se facilidades à iniciativa 
privada para a abertura de novos cursos. O ensino 
superior pago, em período noturno, brotou por toda a 
parte, fazendo com que antigos educandários, 
principalmente religiosos, se convertessem em 
faculdades, além de atrair todo tipo de empreendedores, 
e até mesmo de aventureiros, movidos pela alta 
lucratividade desse novo negócio.” (SOUZA, 2001, p. 17) 

 

 Nesse contexto se insere a LDB. A saber, em um contexto histórico que 

revela a fragilidade da concepção do que é de fato o ensino superior, aliado a um 

oportunismo de ganhos e lucros ilimitados proporcionados por uma demanda 

crescente e um investimento público proporcionalmente inverso às necessidades 

apresentadas pelo setor. 
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Capítulo II 
A Lei é o Retrato da Sociedade? 

 
 

Aristóteles, nascido em Estagira (hoje Starvos)  em 384 a.C. e morto em 

Cálcis, na Eubéia em 321 a.C., preconizou:  

  
Como sabemos, todo Estado é uma sociedade, a 
esperança de um bem, seu princípio, assim como de 
toda associação, pois todas as ações dos homens têm 
por fim aquilo que consideram um bem...mas não é 
apenas para viver juntos, mas sim para bem viver juntos 
que se fez o Estado...aqueles que se propõem dar aos 
Estados uma boa constituição prestam atenção 
principalmente nas virtudes e nos vícios que interessam 
à sociedade civil... (ARISTÓTELES, 2002, p. 53, 54) 

 

Essas passagens, que dentre outras serviram para nortear a teoria política 

dos modernos, ressaltam a idéia de que a formação do Estado atende a um 

objetivo: o bem comum. Longe dessa marca, o Estado perde sua função e, em 

conseqüência, sua razão de ser. 

Aqueles que analisam as leis devem ter em mente o propósito acima 

mencionado. Se quisermos saber se uma lei é boa ou não, será preciso submetê-

la ao princípio da coletividade. Só pode ser considerada boa a Lei que atender ao 

interesse coletivo. Caso contrário, ela subtrai a função do Estado e então emerge 

divergência entre os interesses público e privado na esfera política. 

No primeiro capítulo dessa Dissertação já observamos a tensão entre esses 

interesses. Quando analisamos a autonomia dada pela LDB para o exercício da 

educação em âmbito privado, autonomia esta que não encontra exatos 

precedentes na esfera pública, pois a escola privada tem recursos que a tornam 

independentes. Ao analisarmos a escola pública, essa não tem a mesma 

autonomia da privada, tendo uma liberdade parcial, devendo prestar contas de 

tudo o que acontece na escola para as esferas superiores, então assim, aludimos 

que se tratava de um quase privilégio concedido à iniciativa privada. Por isso, não 
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daremos espaço a esta discussão agora e sim, voltaremos nosso olhar para a 

questão, segundo a qual, a lei é ou não, o retrato da sociedade? 

Aristóteles responderia que sim à pergunta proposta acima. Na mesma obra 

“A Política” citada acima, no Livro II, capítulo IV, capítulo este intitulado “Da 

Eugenia e da Educação”11 declara o filósofo: 

 
Um legislador deve...dispor tudo de tal maneira que se 
possa tratar dos negócios e guerrear, mas que se prefira 
sempre o repouso aos negócios, a paz à guerra, e as 
coisas honestas às coisas úteis e até às necessárias. É 
de acordo com este plano que se deve dirigir a educação 
das crianças e a disciplina de todas as idades que dela 
precisam. (ARISTÓTELES, 2002, p. 66) 

 
Esta recomendação ao repouso ou “à parte contemplativa da vida” para 

usar as palavras de Aristóteles, intencionava produzir melhores cidadãos – note-

se que o capítulo se denomina “da eugenia e da educação” – visando assim 

construir uma sociedade mais justa e mais virtuosa. Para esse empreendimento, a 

lei é tomada como retrato fiel de uma sociedade, daí a inferência de que uma lei 

baseada nos costumes dos povos tende a se sobrepor a uma lei meramente 

escrita, ou positiva: 

 
Aliás, faz-se necessária uma distinção entre as leis. 
Aquelas que estão impressas nos costumes dos povos 
têm uma autoridade bem maior e uma importância bem 
diferente das que estão escritas. (ARISTÓTELES, 2002, 
p.154 ) 

 

 

Em resumo, um povo bom produz boas leis. Uma sociedade de vícios 

possui leis que são retratos dos vícios. Essa proeminência da lei pode-se notar até 

meados da Idade Média. Nela, os chamados “Glosadores” eram encarregados de 

ajustar a realidade à lei vigente. O raciocínio era: se a lei é obra sagrada, a 

realidade não pode contradizê-la, de modo que, se algo não corresponde ao texto 

da lei é porque há um desvio na realidade. 

                                                           
11 Eugenia: teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, baseada em leis genéticas. 
Conforme Dicionário Houaiss, Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001, página 1274. 
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 As coisas foram tratadas deste modo até meados do século XIV. Nele, 

Bartolus ou Bartolo de Saxoferrato (1314-1357), que havia estudado em Bolonha e 

lecionado em várias universidades da Toscana e da Lombardia, propõe uma 

alteração na interpretação do fato legal, como assinalamos a seguir: 

 
A contribuição primeira de Bartolo foi, assim, metodológica. 
Rompeu com o pressuposto básico dos glosadores 
segundo o qual, quando a lei se mostra descompassada 
com os fatos legais, são estes que devem ser ajustados 
para acolher uma interpretação literal da lei. Em vez disso, 
adotou como preceito único que, quando a lei e os fatos 
colidem, é a lei que se deve conformar aos fatos, como ele 
próprio disse em seu comentário ao Código, ‘não deverá 
soar surpreendente que eu deixe de seguir as palavras da 
Glosa quando elas me parecem ser contrárias à verdade, 
ou contrárias quer à razão, quer à lei’.(SKINNER, 1996,p. 
31). 

 

 Em sua época, Bartolo escrevia em defesa do povo florentino, que em sua 

proclamação de independência fazia frente aos desígnios do Imperador Romano, 

considerado pelos glosadores (intérpretes medievais do Direito Romano) o único 

“dominus mundi” (Senhor do Mundo). Como se vê, a lei reflete diferentes posturas 

desde muito tempo atrás. 

 Outra referência que se faz necessária à vida da Lei como retrato da 

sociedade bem poderia ser posta no âmbito da educação. Os Iluministas 

franceses, embora não tenham sido os primeiros a legislar sobre educação, 

quando o fizeram exteriorizaram uma visão de lei que pode ser o retrato fiel de 

uma sociedade. Para eles, na triunfante sociedade da razão pré ou pós 

revolucionária a educação deveria obedecer a uma legislação. 

 A fim de justificar o que dissemos acima, tomemos o caso de Rousseau, 

por exemplo, para quem a educação deve obedecer legalmente o princípio da 

igualdade.: 

 
A primeira característica deste modelo de educação é que 
as crianças devem ser educadas em comum, no seio da 
igualdade. Desde cedo, deverão ser imbuídas das leis do 
Estado, instruídas para respeitá-las acima de tudo...a 
educação pública concebida por Rousseau parece 
inspirar-se no modelo clássico espartano, tal como este 
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modelo era idealizado no século XVIII: virtude cívica, amor 
pela pátria, apelo aos sentimentos nacionais.  (SOUZA, 
2001,p. 176 e 181). 

 

 Legislar sobre a educação era um imperativo que se impunha aos 

pensadores do século XVIII. A lei teria, portanto, uma força a ser respeitada. 

Retratava não somente o presente, mas também era capaz de resumir o passado 

e prescrever o futuro. 

   

 

1. A LDB é o Retrato da Educação no Brasil? 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação suscitou diferentes 

posicionamentos entre técnicos e estudiosos dos problemas da educação no 

Brasil. Não foram poucos que viram em seu enunciado um avanço tímido, indigno 

das necessidades e urgências propostas pela educação em plano nacional. 

Outros, no entanto, trataram de assinalar seu caráter revolucionário, capaz de 

mudar comportamentos e mentalidades vigentes no país. 

 Dentre os mais receptivos à originalidade da Lei, destaca-se Pedro Demo, 

professor da Unb – Universidade de Brasília, e doutor em Ciências Sociais pela 

Universidade de Saarbrücken, na Alemanha.  A seguir, trataremos alguns 

aspectos salientados por Demo em sua visão da LDB, intencionando com isso 

possibilitar uma visão crítica da mesma. 

 Para Demo (2001), a LDB é uma lei pesada pois envolve diferentes 

interesses orçamentários e políticos. Para ele, vivemos em um país “que tem 

muitas leis para não serem cumpridas, sobretudo na esfera da educação...”, e 

dessa forma não podemos julgar a LDB num simples exercício comparativo com 

outras leis vigentes até mesmo no âmbito da infância e da juventude. Como 

exemplo da fragilidade desse tipo de comparação, Demo cita explicitamente o 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente -, para lembrar de uma lei que é 

excelente na forma (no papel) mas de difícil aplicação prática.  
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 Há um vício de origem. Interessante notar que para Demo (2001) “lei 

realmente boa só pode provir de um Congresso bom. Não é, obviamente, nosso 

caso, pelo menos por enquanto.”. Essa premissa remonta à uma discussão sobre 

a natureza da lei e sua capacidade de retratar as coisas como elas realmente são 

na sociedade, conforme discutimos acima. 

 Apesar da discussão enunciada acima, Demo (2001) vê um caráter mais do 

que positivo na LDB. Ele o designa como “espírito flexibilizador”. Na leitura que faz 

do artigo 4º e ss. da Lei, destaca que o disposto no artigo 4º, no que se refere à 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio demonstra respeitar o atraso em 

que vivemos em termos de ensino fundamental – atraso este tipificado pelos 

diferentes estágios de ensino nas diversas regiões do país – mas que ao mesmo 

tempo olha para uma sociedade mais justa, que estenda a todos o direito do 

ensino mínimo na formação do cidadão. 

 Esforço em sentido semelhante pode ser notado, de acordo com Demo, no 

parágrafo 5º do mesmo artigo. Nele, “abre-se a possibilidade de criar formas 

alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 

escolarização anterior.” (2001, p,15) 

 Para além dessas análises estruturais sobre o espírito da Lei, Pedro Demo 

ressalta ainda outros aspectos positivos da LDB, que no seu entender são 

capazes de sobreviver aos ranços que a legislação carrega. Dentre os aspectos 

positivos está o consagrado princípio da avaliação. 

 Demo observa que nos artigos 8º e 9º está implícita a preocupação com os 

critérios avaliativos.12 Não obstante esse fato, Demo observa com certa ironia que 

o que os avaliadores mais detestam é justamente serem avaliados. Trata-se de 

uma cultura entre os docentes que, revestidos de autoridade para ensinar e avaliar 

seus alunos temam a submissão a um processo avaliativo. Assim, Demo comenta: 

 
Chamou-se de ‘contradição performativa’ aquele discurso 
que, na sua comunicação, desfaz a capacidade de 
comunicar. Assim, se pratico alguma forma de 
questionamento, não posso impedir que me questionem, 
porque, se assim fizer, estou menos destruindo o diálogo 

                                                           
12 Pode-se ler isso nos incisos V, VI e VII da LDB. 
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com o outro do que desfazendo meu próprio chão do 
questionamento. Da mesma forma, se avalio, não posso 
impedir que me avaliem, pois avaliar e ser avaliado 
fazem parte da mesma lógica. Como decorrência, quem 
foge da avaliação perde a autoridade de avaliar. ( 2001, 
p. 33 e 34) 

 

 

 Isso levado às conseqüências dos dias atuais, observamos os constantes 

processos de avaliação de discentes e docentes levados adiante pelas diferentes 

instâncias de poder (municipal, estadual e federal) e às reações a eles. Quando os 

alunos se submetem a um processo avaliativo externo à experiência escolar, de 

uma certa forma os seus educadores estão também sendo avaliados. Muitas 

críticas e desencontros têm sido gerados por tais processos. Quanto a isso, Demo 

observa que: 
 

...cabe realçar que a resistência de avaliadores a serem 
avaliados está se tornando sobretudo ridículo e 
sarcástica. Ridícula, porque absurdamente contraditória 
com a própria conduta do avaliador. Sarcástica, porque 
redunda em reles autodefesa e, com isso, em 
prepotência.  (2001, p. 34) 

 

 É preciso levar em conta que, esse grande avanço proposto pela LDB, na 

visão de Demo (2001), que redunda em um comportamento contraditório por parte 

dos docentes – que em sua opinião deveriam celebrar e não maldizer a avaliação 

externa – não ocorre sem um motivo histórico, decorrente de um aspecto social 

bastante pertinente. Para ele, a história recente do Brasil tem confundido 

autoridade com competência e, os agentes externos, por vezes têm sido 

revestidos de autoridade mas nem sempre de competência, ambos necessários 

para um processo correto de avaliação. 

 Observa ainda que o mundo da burocracia, onde na maior parte residem 

aqueles que imaginam os meios e as técnicas de avaliação, raramente é o mundo 

do conhecimento. No entanto, se posicionar contra os métodos de avaliação não é 

uma posição inteligente. O que deve ser feito é “a comunidade acadêmica lutar 

por processos avaliativos abertos, alimentados pela boa argumentação e pela 

contra-argumentação.”  (DEMO, 2001, p. 34) 
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 Há ainda dois outros argumentos que pendem para a necessidade de um 

processo avaliativo. São eles: a busca pela qualidade e a relativa autonomia de 

quem, no espaço público, utiliza recursos públicos. Ainda que consideremos as 

características desestatizantes do Estado contemporâneo, a educação resta como 

esfera de ação onde o Poder Público goza de proeminência. É preciso portanto, 

que este Poder exerça sua primazia lutando por uma “qualidade total” já que isso 

se busca no mundo corporativo de um modo geral e, ao mesmo tempo, faça 

lembrar seus participantes que na esfera pública (na Res – coisa – Publis – do 

povo, República) não há agente que goze de ampla autonomia. Nem mesmo os 

poderes constituídos pela própria República são absolutos, tendo que ser 

avaliados periodicamente, seja pelo sucesso notório de suas ações, seja pelo 

simples gesto cívico das eleições. 

  
Entidades que vivem de recursos públicos não podem 
entender sua autonomia como dispensa de prestação de 
contas, de um lado, e distanciamento dos interesses da 
população, de outro. Os Poderes Constituídos cometem 
diariamente esse pecado capital, ao se arrogarem um 
direito de gastar o que querem, escamoteando o fato 
fundamental de que não é correto dispor de recursos 
públicos ‘privadamente’. Assim, a remuneração dos 
congressistas, dos juízes, bem como dos funcionários de 
cargos públicos, por exemplo, não é matéria apenas 
interna. É preciso sempre saber se a população 
trabalhadora, que gera os recursos, concorda.  (DEMO, 
2001, p. 36) 

 

 

 À parte desse tema tão complexo em si, que é a proposta avaliativa, Pedro 

Demo (2001) ainda assinala que há outros aspectos positivos que devem ser 

tomados na LDB. Dentre eles está o espaço ideal dedicado à educação infantil. 

Para ele, a divisão da educação infantil – prioritariamente definida como a primeira 

etapa da educação básica – que estabelece a creche para até 3 anos e a pré-

escola de 4 a 6 anos13 visa cumprir um objetivo de tomar a educação como um 

processo integralizador e não uma série de etapas independentes entre si. 

                                                           
13 Esta divisão sofreu uma pequena mudança na atualidade, pois a criança passa a ser recebida na 1ª série do 
ensino fundamental aos 6 anos de idade. 
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 Outro ponto importante da LDB ganha destaque na análise de Demo 

(2001): a universalidade do ensino, ou dito de outra maneira, a garantia de que a 

educação fundamental é direito adquirido pelo cidadão. Como parte dessa 

argumentação, Demo (2001) destaca os dispostos no artigo 4º da LDB quando 

este dispõe o acesso à educação fundamental como direito em qualquer idade 

(inciso I), a progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade à educação 

média (inciso II), atendimento gratuito em creches e pré-escolas (inciso IV). Enfim, 

destaca-se o acesso à educação como direito público e subjetivo (isto é, 

pertencente intrinsecamente ao sujeito). 

 Uma análise da LDB sob a ótica de Pedro Demo não seria honesta se não 

referíssemos aqui suas críticas ao texto da Lei. No que se refere ao campo da 

crítica, Demo tem uma análise que poderíamos chamar de “sui generis” uma vez 

que envereda por um campo conceitual, ao passo que as faces positivas da lei por 

ele destacadas, dizem respeito ao plano prático, a execução da mesma. 

 No campo conceitual, Demo assinala que a LDB reflete uma visão 

tradicional da educação e isso se deve a uma classe dominante que opera os 

interesses da população também no campo da educação:  

 
É difícil fugir da constatação de que para a elite 
interessa, pelo menos em certa medida, a ignorância da 
população, como tática de manutenção do status quo. 
Essa percepção torna-se tanto mais complicada, porque 
para uma parte da elite já não poderia interessar o 
atraso, porque este não lhe dá mais lucro.  (2001, p. 67) 

 

 Esta argumentação lança um paradoxo: o empregado que não sabe pensar 

não gera lucro na sociedade moderna. Assim, o investimento na ignorância hoje 

se faz travestido de cultura. Assim, a explosão de um processo de popularização 

do ensino universitário, por exemplo, poderia ilustrar que o ensino em 3º grau 

agora está ao alcance de todos, ainda que se obedeça a uma lógica capitalista – 

pois esta oferta precisa ser remunerada por quem dela se servir – a fim de 

produzir empregados escolarizados, e pretensamente independentes. 

 O problema se liga à LDB porque esta, na visão de Demo (2001), reduz o 

conceito de educação à temática do ensino. Educação é educação formal, 
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ministrada nas escolas, em salas de aulas, obedecendo a currículos, ainda que 

flexíveis. Demo declara que apesar do artigo 1º, parágrafo 1º, afirmar que a lei 

disciplina a educação escolar que se desenvolve por meio do ensino em 

instituições próprias, “se olharmos bem para o significado usual do termo ensino, 

percebe-se que, no fundo, ficamos com a ‘aula’ como protótipo da educação 

escolar, o que certamente representa algo no mínimo medieval.” (2001, p.68) 

 Essa concepção representa um atraso. Demo (2001) lembra que o 

esquema “ensino-aprendizagem” na concepção antiga separava aquele que 

ensina daquele que aprende. Já na educação moderna, o educador autêntico é, 

antes de mais nada, um profissional da aprendizagem. Ele é parte integrante, e 

não separada, da produção de conhecimento. 

 Trata-se de um erro grosseiro, na visão de Demo (2001), tomar a 

aprendizagem como resultado da atividade de ensino. Essa visão, no seu 

entender, está reforçada ao menos na nomenclatura usada na LDB. Pedro Demo 

(2001) ainda pondera que, a aprendizagem legítima supõe um contrato 

participativo entre educador e educando. Note: 

 
Assim, se fizermos a distinção entre fatores endógenos e 
exógenos da aprendizagem, diremos que, na lado 
endógeno, o esforço reconstrutivo do aluno é a alma do 
negócio, e, no lado exógeno, a presença dinâmica do 
professor é a condição principal, o que releva, ademais, o 
contexto necessariamente social da aprendizagem, como 
quer, por exemplo, Vygotsky, entre outros.  (2001, p. 69) 

 

 

 Para ele, a LDB ignora tal dualidade. Ela se limita a estabelecer as 

condições, segundo as quais, o ensino será ministrado, visão inequívoca que 

reflete o distanciamento professor (detentor do conhecimento) e aluno (aquele a 

quem é oferecido o privilégio do saber). Há outros pontos que reforçam esta 

concepção, como por exemplo, o fato de que todos os níveis educacionais são 

tomados como ensino, inclusive o superior e ainda, o fato de a qualidade estar 

sempre referida ao ensino e não à educação. 
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 Feitas essas considerações, cabe agora uma incursão no pensamento de 

Dermeval Saviani, no que este concorda ou discorda do que foi até aqui referido. 

A temática em Saviani (2006) é um pouco diversa do que apresentamos em 

Demo, embora não o seja na totalidade. O que nos guia é o fio dos aspectos 

sociais e políticos da LDB. Fio este que aponta para encontros e desencontros. 

Vamos a mais um deles.  

 

 

2. Dermeval Saviani: A Nova LDB e a estratégia da resistência 
ativa 
 

 

 Um outro autor a ser analisado em suas considerações na LDB, é o 

professor Dermeval Saviani (2006), Professor Emérito da UNICAMP (Universidade 

Estadual de Campinas) e autor de diversas obras sobre a legislação educacional 

brasileira.  

 A perspectiva de Saviani (2006) é baseada primeiramente em uma análise 

das condições objetivas nas quais a LDB foi concebida. Para ele, os projetos que 

levaram à edição final da Lei, foram marcados por uma perspectiva Liberal 

presente no Estado brasileiro. 

 Saviani (2006) ressalta que no Capitalismo Liberal há uma ausência de 

transparência que não havia nem mesmo na sociedade escravista. Assim, lemos: 

 

 
Com efeito, se nas sociedades escravista e feudal as 
relações sociais eram transparentes já que o escravo 
era, no plano da realidade e no plano da concepção, de 
fato e de direito, propriedade do senhor e o servo, por 
sua vez, estava submetido, ao senhor também de fato de 
direito, real e conceitualmente, na sociedade capitalista 
defrontam-se no mercado proprietários aparentemente 
iguais,mas de fato desiguais, realizando, sob a aparência 
da liberdade, a escravização do trabalho ao capital. 
Instala-se a cisão entre a aparência e a essência, entre o 
direito e o fato, entre a forma e o conteúdo. (2006, p. 
191) 
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 Em sua análise Saviani (2006) menciona que essa cisão presente na 

ideologia liberal é a um tempo sua força e sua fraqueza. Força porque implica em 

uma universalização social, todos são iguais uma vez que a relação entre 

proprietário e não-proprietário não implica em diferença essencial entre as 

pessoas, mas simplesmente na diferença de papéis sociais. É fraqueza, porque tal 

concepção está moldada em uma idéia de homem que em si não existe, uma vez 

que sabemos que a diferença nos papéis sociais implica numa diferença de ser.  

 Em relação ao que foi dito acima o próprio Saviani (2006) ao criticar o papel 

do Sistema Escolar em concepções anteriores, destacava que uma certa 

universalização do ensino fundamental trazia em si a idéia de separação social, 

quando propunha à classe trabalhadora os cursos profissionalizantes e aos que 

eram destinados a se tornar dirigentes, as ciências em nível superior.  

 
A referida separação foi traduzida seja na proposta 
dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e 
escolas de ciências e humanidades para os futuros 
dirigentes, seja na proposta de escola única diferenciada 
que efetuava internamente a distribuição dos educandos 
segundo as funções sociais para as quais os destinavam 
em consonância com as características que geralmente 
decorriam de sua origem social.  (2006, p.193) 

 

 

 Feitas essas considerações sobre o contexto no qual surgiu a LDB, Saviani 

(2006) assinala que a Lei apresenta diversos avanços se comparada à legislação 

anterior. Até mesmo aspectos que poderiam ser tomados como negativos, por 

exemplo, o teor generalista da redação do artigo primeiro da LDB, é visto com 

simpatia pelo critico: 

 
Por outro lado, o risco de dispersão e excessiva 
generalidade fica afastado à medida que o parágrafo 
primeiro especifica o âmbito próprio de incidência dessa 
legislação, ou seja, a educação escolar. (2006, p.202) 
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 No entanto, não são somente aspectos positivos que Saviani (2006) irá 

encontrar no texto da nova lei. Ele chama a atenção para duas inversões 

presentes no texto da LDB se o compararmos aos artigos 205 e 206 da 

Constituição Federal.  

 A primeira destas inversões está no fato de que no artigo 205 da 

Constituição Federal, a educação figura como um dever do Estado e da família. Já 

na LDB, a educação é um dever da família e do Estado. Aparentemente um 

detalhe sem importância, mas que Saviani (2006) pontua como carregado de 

ideologia, lembrando que a iniciativa privada na esfera da educação ganhou com 

essa inversão um lugar privilegiado. Ainda segundo ele, a própria igreja católica, 

desde a LDB de 1961, já defendia a premência da família em relação ao Estado 

em matéria de educação, mascarando esse argumento pelo direito de escolha que 

deveria caber aos pais. 

 A segunda inversão é ainda mais grave. Nas palavras de Saviani (2006): 

 
Uma outra modificação, com tudo, parece trazer maiores 
implicações. Trata-se do princípio expresso no inciso V 
do artigo 206 da Constituição: ‘valorização dos 
profissionais de ensino, garantindo, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso 
salarial profissional e ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, assegurado regime 
jurídico único para todas as instituições mantidas pela 
União’. Na LDB esse princípio foi reduzido para 
‘valorização do profissional da educação escolar’  (artigo 
terceiro, inciso VII). (2006, p.203). 

 

 

 As implicações desta inversão podem ser sentidas nas recentes discussões 

havidas em âmbito nacional sobre a necessidade de fixação de um teto salarial 

mínimo destinado ao magistério. Para Saviani (2006), a ausência da menção de 

adoção de um regime jurídico único para os profissionais do magistério, implica 

em uma disposição implícita dos governantes a fim de eliminar tal regime jurídico.  

 Outros avanços são pontuados por Saviani (2006), sobretudo no campo da 

educação básica. Para ele, a educação básica tal como consta na LDB não é 

meramente uma reordenação do ensino fundamental, mas é, acima de tudo, um 
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esforço para universalizar o ensino como um todo, tendo como objetivo atingir o 

ensino médio.  

 A primeira mudança considerável citada por Saviani (2006), está na 

ampliação do número de dias letivos no ano escolar. Atualmente, são necessários 

200 dias para que se complete o ano, em oposição aos 180 dias requeridos na 

legislação anterior. Esse aspecto é visto como um avanço porque o tempo de 

permanência na escola é tomado, por alguns profissionais da educação, como 

fator decisivo para o aproveitamento escolar: “Considerando-se que o tempo de 

permanência na escola é, por vezes, decisivo para o sucesso das crianças, em 

especial aquelas das famílias de baixa renda, essa ampliação resulta num avanço 

diante da situação vigente.” (2006, p.210) 

 Outro aspecto positivo destacado por Saviani (2006), diz respeito à 

interdição do ensino religioso como obrigatório e gratuito. Para ele, o Poder 

Legislativo conseguiu resistir à pressão dos religiosos, em particular da igreja 

católica, a fim de que o ensino religioso fosse financiado com recursos públicos. 

Como resultado desse debate, o artigo 33 da LDB, estipula que o ensino religioso 

é disciplina regular e de caráter facultativo, porém, ministrado sem ônus para os 

cofres públicos.   

 O terceiro aspecto analisado por Saviani (2006) diz respeito ao disposto no 

sentido de tornar o ensino fundamental de tempo integral, a critério do sistema  de 

ensino. Curioso notar que Saviani (2006) não faz qualquer referência à 

experiência, única na história recente do  Brasil, de ensino público de tempo 

integral preconizado por Darci Ribeiro, no Estado do Rio de Janeiro, no governo 

de Leonel Brizola no início dos anos 80, do século passado. Tal experiência, 

segundo Pedro Demo, que supra analisamos, produziu em Ribeiro um misto de 

entusiasmo e timidez com o ensino público de tempo integral. A relativamente mal 

sucedida implantação dos CIEP’s (Centros Integrados de Educação Popular) teria 

gerado em Darci Ribeiro, de acordo com Pedro Demo (2001), uma sensação de 

que o problema da qualidade da educação pública era uma via de múltiplos 

sentidos mostrando que, a quantidade de horas que a criança passa na escola é 

apenas um dos fatores implicados na questão. O anúncio dos CIEP’s vendia a 
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idéia segundo a qual, a criança que ficasse o dia todo na escola teria solucionados 

os seus problemas de aprendizado.  

 Quanto ao fato mencionado, o texto da LDB, prevê progressividade na 

transição da escola pública de tempo parcial para tempo integral. Saviani (2006) 

se limita a questionar os Sistemas de Ensino requerendo que os mesmos sejam 

mais ousados e “adotem o critério da efetiva expansão da jornada escolar visando 

atingir, em futuro próximo, o regime de tempo integral.” (2006, p.213). 

 A formação dos profissionais de  educação é também analisada por 

Dermeval Saviani (2006) na condição de avanço ao contexto social vigente. Ele 

destaca que a exigência  de formação superior para os profissionais que atuam no 

âmbito da educação, ainda que para o magistério infantil e das quatro primeiras 

séries do ensino fundamental a formação em nível médio seja também assimilada, 

redunda num padrão de qualidade que pode assegurar uma excelência no nível 

de ensino. Saviani (2006) vê com bons olhos a criação dos Institutos Superiores 

de Educação, regulamentada no artigo 63 da Lei, que servem como alternativas à 

formação dadas nas Universidades. Esse ponto deve ser visto na perspectiva da 

experiência internacional. Alemanha e Venezuela, só para citar os dois casos, já 

empreenderam esforços semelhantes com relativo sucesso.  

 O risco de tal iniciativa está no fato de que as Universidades ou tendem a 

incorporar os tais institutos ou tendem a desvalorizar a formação dada por eles. 

No caso brasileiro as Universidades têm sido criticadas por autoridades 

ministeriais da educação, pois segundo elas as universidades não cumprem uma 

função prática destinando-se apenas a debates teóricos em torno dos temas 

educacionais. Nesse aspecto, Saviani (2006) apresenta uma posição ambígua. 

Lemos:  

 
É preciso, pois, considerar com cautela a alternativa da 
criação dos Institutos Superiores de Educação. Parece 
não ser o caso de se abrir mão da experiência e do perfil 
das Universidades nesse âmbito. Em verdade, a atual 
administração do MEC está desacreditada da 
Universidade. Insiste em que a Universidade tem dado 
muito pouca contribuição ao desenvolvimento dos 
sistemas estaduais e municipais de ensino, sobretudo no 
que toca ao ensino fundamental e especificamente, na 
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questão de formação de professores, considerando que, 
nesse aspecto, os professores na Universidade ficam 
anos e anos discutindo, mas não apresentam 
alternativas, não encaminhando a solução das questões 
práticas. (2006, p.219). 
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Capítulo III 
As entrevistas e os entrevistados 

 

 

1. Fundamentação Teórica da Pesquisa. 
 

Os procedimentos de pesquisa em educação devem obedecer a critérios 

bem definidos, previamente estabelecidos e criteriosamente escolhidos a fim de 

garantir que os resultados aferidos correspondam ao que se propôs no início do 

trabalho. 

Em nossa pesquisa, nos dispusemos a aferir a distância entre a teoria e a 

prática no proposto pela LDB no âmbito do ensino universitário. Como instrumento 

de pesquisa utilizamos entrevistas previamente formatadas em questionários 

modelos, referidos nos anexos da dissertação. 

Usamos aqui o termo questionário na acepção feita nas técnicas de 

pesquisa em ciências sociais, ou seja, em situações em que o pesquisador 

informa ao entrevistado os propósitos de sua investigação e conta com a 

disponibilidade e a boa vontade do entrevistado, dados que servem como garantia 

da pesquisa. Assim, “o pesquisador deve pressupor que seu informante é uma 

fonte competente de dados e que os proporcionará de boa vontade. “ (RUMMEL, 

1974, p. 103) 

É preciso ainda assinalar que a construção do questionário para as 

entrevistas obedeceu ao disposto na obra de Rummel (1974), a saber:  

a) clareza na expressão; 

b) escolha de palavras com significações precisas; 

c) não inclusão de questões triviais. 

Como a maioria dos estudos feitos em educação é de natureza descritiva, a 

nossa pesquisa também se insere neste contexto. Embora possua características 

de análise quantitativa, a pesquisa que ora apresentamos tem também nuances 

de um estudo descritivo:  “Os estudos descritivos exigem do pesquisador uma 
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série de informações sobre o que se deseja pesquisar...o estudo descritivo 

pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada 

realidade.” (TRIVIÑOS, 1994, p. 110) 

Essa observação se faz necessária em virtude de o problema proposto no 

início da dissertação – a distância entre a teoria e a prática no trato da LDB por 

parte dos professores de ensino superior – já propor de “per si”  a idéia de que 

essa distância existe e o trabalho é de mensuração da distância, enquadrando-se, 

portanto, como uma pesquisa de natureza descritiva. 

 

 

2. Onde se realizaram as entrevistas. 

 

 

    Nossas entrevistas foram realizadas numa Universidade da cidade de São 

Paulo, onde a maioria dos alunos estuda no período noturno. Os professores 

lecionam na sua grande maioria também no período noturno.   

 

2.1- Organização  

 

Ao final de cada entrevista, executamos o trabalho de transcrição (anexo 

III). Após essa maneira de organizá-las pudemos finalmente, comentá-las e 

analisá-las qualitativamente, destacando os pontos mais importantes de nossa 

pesquisa: a leitura, a aplicação, as possíveis alterações e as sugestões para a 

LDB.   

Na análise,  procuramos ressaltar os objetivos por nós propostos, na 

medida em que foram evidenciados pelas respostas dos entrevistados.  

 

2.2- A amostra 
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Foram escolhidos para esta pesquisa 10 professores: sete mulheres e três 

homens. Todos atuam em cursos de Formação de Professores (Licenciaturas). O 

gênero não foi levado em consideração na nossa pesquisa: nosso pressuposto 

teórico é o de que o gênero não é elemento determinante do modo de apreensão 

do conteúdo da LDB pela categoria docente. 

Tivemos o cuidado de apresentar os objetivos da pesquisa para todos os 

entrevistados;  desse modo, procuramos contribuir para a melhoria da qualidade 

de sua intervenção.  

Iremos identificá-los pelas iniciais de seus nomes, pois dessa forma 

manteremos o sigilo necessário para realizar a pesquisa (Quadro1). 

 

Entrevistados 

1 MC 

2 VN 

3 RM 

4 JB 

5 MR 

6 JL 

7 CC 

8 CH 

9 AP 

10 AJ 
Quadro 1: entrevistados 

 

 

3. Análise das entrevistas 
 

3.1- Análise da entrevista de MC 
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 O conhecimento da legislação aparece como parcial na entrevista de MC, 

quando o entrevistado responde que “possui apenas o conhecimento parcial da 

LDB”, e que leu somente o que vai utilizar em sala de aula com seus alunos, o que 

corresponde a parte específica da legislação – a que fala da língua estrangeira 

moderna. 

 Fica claro em seu discurso que a aplicação da lei é necessária, e portanto  

o conhecimento do texto da LDB é necessário. Porém não explica como deverá o 

professor fazer para conseguir isso, pois ele fica de “mãos atadas”. Diz que faz 

apenas o que é possível fazer. E afirma também que a universidade também só 

cumpre o que é possível. 

 Perguntamos se sabia quais eram os objetivos da área de formação e 

prontamente respondeu que sim, e logo também foi falando dos objetivos. Isso 

mostra que, pelo menos, mostra aos seus alunos quais são os seus objetivos e 

que é realmente necessária a implementação dos mesmos. Agora, se estes os 

fazem seres humanos críticos, pensantes e reflexivos, já é outra coisa. E se 

desenvolve o espírito científico de seus alunos... o entrevistado responde que 

tenta, mas que na verdade é muito difícil. Despertar a criticidade é muito 

complicado, pois o alunado não está acostumado a isso, gosta mesmo é  de 

receber tudo pronto. 

 Outra questão levantada é a da qualidade nos cursos diurnos e noturnos. A 

legislação sustenta que deveriam ter a mesma qualidade de ensino. MC diz que 

isso não ocorre na prática. Concorda que há uma diferença gritante entre os 

cursos e também entre as clientelas. 

 E a eficiência da LDB? MC responde que se tudo fosse cumprido como está 

escrito na lei, tudo seria diferente, mas na verdade não é assim, e há também 

muitas vezes a impossibilidade de se cumprir o que está escrito. Não há 

possibilidade de se fazer o que está escrito, as Universidades não permitem, não 

querem que as pessoas trabalhem direito, não querem que as pessoas instruam 

seus alunos adequadamente, não querem que seus alunos saibam realmente 

seus direitos para que depois eles não cobrem deles. 
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 Para se ter noção do equilíbrio, é necessário saber fazer e saber rever a 

possibilidade de ação da LDB. “Equilíbrio entre o que a lei diz e o realmente é 

possível fazer”.  

 O que falta nos cursos de licenciatura? MC responde sem hesitar... 

pesquisa, a formação do aluno pesquisador. “Precisamos formar alunos 

conscientes do que é pesquisa e do que é ser pesquisador.  Ao longo da 

formação, que esse aluno seja apresentado a diversas situações de pesquisa...” 

Tem muita gente que nem sabe o que é pesquisa. Aliás, nem sabe o que é dar 

aula direito, quanto mais, pesquisa. 

 E o governo, deveria cobrar mais conhecimento dos professores? Ela 

responde que o governo faz isso de uma forma ridícula, mas faz. Mas que deveria 

fazê-lo de outra forma. De uma forma que repercurtisse no cotidiano pedagógico 

do professor;  assim, ele iria ter mais interesse pelo assunto. 

 MC  afirma ainda que a LDB é muito boa no papel, mas, quando sai do 

mesmo, mostra não ser aplicável. A LDB deveria ser mais acessível, e deveria 

deslumbrar os três lados: a escola, os professores e os alunos. Para ele, a LDB 

está muito fora da realidade, pois vê apenas o lado do Estado; e, que em geral..., 

“é para inglês ver, mesmo!!” 

 Concluímos com essa entrevista que há uma diferença muito grande entre 

a teoria e a prática; entre o que está escrito na LDB, o que a LDB pede, e o que 

realmente está acontecendo na sala de aula.  

Pudemos perceber, em muitas falas de MC, que este professor até tenta cumprir o 

que conhece da legislação, mas percebe ou é impedido, pois  é muito difícil; até 

mesmo pela impossibilidade de conclusão, ou pelo simples fato de não conseguir 

fazer, ou pelos colegas que também não fazem um trabalho conjunto, ou ainda, 

pelo simples fato de não se tentar. 

 

3.2- Análise da entrevista de VN  
 

O conhecimento da legislação aparece como o básico na entrevista de VN, 

quando este entrevistado responde que possui conhecimento da LDB. Porém, 
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soube da importância somente quando foi lecionar para o ensino superior, e na 

escola em que leciona durante o dia, percebe que ninguém dá muita “bola” para 

as questões legais do ensino. Sentimos um certo incômodo em sua fala, neste 

aspecto. 

 Fica claro em seu discurso que a aplicabilidade dos conhecimentos 

contidos  na legislação é necessária, e o conhecimento da LDB é preciso, portanto 

dentro das suas aulas faz o necessário para que isso aconteça. 

 Perguntamos se sabia quais eram os objetivos da área de formação e 

depois de risos respondeu que sim. Isso mostra que, pelo menos, mostra aos seus 

alunos quais são os seus objetivos e que é realmente necessária à implantação 

dos mesmos. Agora se estes os fazem seres humanos críticos, pensantes e 

reflexivos; e se desenvolve o espírito científico de seus alunos... VN responde que 

tenta, mas que na verdade é muito difícil. Que está sempre motivando!! Trabalha 

com textos críticos e procura fazer com que os alunos consigam dar suas 

opiniões, e assim participar das aulas. Durante as provas, tem o costume de dar 

perguntas para que possam dar suas opiniões e expressar o que conversaram na 

sala. Assim consegue perceber se o aluno que participou das aulas ou não, etc.  

 Outra questão levantada é a da qualidade nos cursos diurnos e noturnos. A 

legislação sustenta que deveriam ter a mesma qualidade de ensino; na verdade 

sabemos que isto não ocorre. Este professor disse a mesma coisa. Concorda que 

há uma diferença, pois os alunos nos cursos diurnos são mais esforçados que nos 

cursos noturnos (toda regra tem sua exceção) e que não produzem como 

deveriam.  

 O que falta nos cursos de licenciatura? VN responde: tempo, precisaríamos 

de mais tempo, e tempo também para a pesquisa. “Quando falamos em pesquisa 

na graduação, muitas vezes os alunos não querem nem ouvir falar, querem só 

saber de se formar logo, e ir embora. É incrível!!” 

 E o governo, deveria cobrar mais conhecimento dos professores? 

Responde que poderia até cobrar, mas também dar condições e possibilidades de 

aplicação  da LDB, e que por este entrevistado, deveria cobrar e ser cobrada. 
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 O entrevistado também afirma que há muita gente acomodada na 

educação; e que ainda dizem que é preciso voltar o ensino tradicional... só assim 

a educação dará certo. Faz comentários também sobre os PCN’s, e afirma que há 

muitos professores que não sabem como trabalhar até hoje, mas ainda fazem 

muitas críticas a seu respeito, afinal de contas, é preciso falar mal dele!! Mas 

conclui que o que  é necessário mesmo é  inovação. 

 Concluímos, na análise da entrevista de VN, que este professor só 

aprendeu mesmo e se interessou pela legislação quando foi lecionar no Ensino 

Superior. Então, nos perguntamos, por que? E descobrimos que foi porque esse 

entrevistado é professor da disciplina de Estrutura e Funcionamento do Ensino da 

Educação Básica; então, pudemos notar que VN só percebeu sua importância, 

depois de ter que passar a importância para seus alunos. Se não fosse isso, será 

que teria notado a legislação? Pensamos sobre essa hipótese; mas não fizemos 

essa pergunta ao  entrevistado para não constrange-lo. Em função de tais 

exigências práticas, ele se tornou um professor mais consciente e faz, mesmo na 

escola em que trabalha durante o dia, um trabalho diferenciado. Acreditamos que 

isso é um ponto positivo, e que poderá caminhar em sentido oposto aos outros 

professores, pois VN comenta que conversa com seus colegas sobre a parte 

legislacional, e isso é bom.  

 Notamos que no seu discurso também se registra uma divergência entre 

teoria prescrita na LDB e a prática pedagógica; mas sua ênfase sobre esse ponto 

é um pouco menor. 

 

3.3 - Análise da Entrevista de RM 
 
 
 O conhecimento da legislação de RM aparece como “muito pouco” na 

entrevista concedida, e percebemos que a cada nova pergunta específica sobre a 

legislação, este sujeito ficava tenso, pois nem sempre sabia responder as 

perguntas com tranqüilidade. Fala da aplicabilidade da LDB nas Instituições e de 

direitos e deveres, mas não consegue explicar direito quais são eles. 
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 Quando perguntamos se cumpre o que a LDB pede, RM responde que sim, 

e que tenta em suas disciplinas despertar o espírito científico a todo custo de seus 

alunos, e que fica satisfeito quando no final do curso, alguns de seus alunos o 

procuram para que os ajudem a continuar a pesquisa, ou até mesmo para realizar 

uma iniciação científica... neste caso percebemos até um brilho em seu olhar... o 

que realmente nos fez notar que o sujeito RM, fica realmente satisfeito quando 

percebe o interesse em seus alunos na pesquisa... mas conclui que na grande 

maioria, isso não acontece. 

 Respondeu também sobre os objetivos da área de formação, mesmo 

fazendo um “tempão” que tinha lido a legislação, comentou da formação do 

cidadão crítico, reflexivo e também falou da formação e desenvolvimento da 

pesquisa. Isso nos mostrou que seu interesse é realmente a formação em seu 

campo... a pesquisa. 

 Quando perguntamos na qualidade dos cursos diurnos e noturnos, RM 

responde que “tudo depende do envolvimento do aluno e do professor, e que 

ambos precisam estar comprometidos”.  Pergunto o porquê, e RM responde que 

os alunos devem estar comprometidos com o conteúdo a ser aprendido e o 

professor com o conteúdo a ser ministrado. 

 Quanto a eficiência da legislação, RM responde que é num limite mínimo 

que existe essa eficiência, mas que é preciso tanto os professores quanto os 

alunos se envolverem mais, e que é somente assim, no seu ponto de vista, que 

poderemos chegar a avançar mais. RM, no fundo se mostra otimista em sua 

entrevista, pois começa falando que tudo é ruim, mas depois termina falando que 

é possível melhorar. Isso é muito bom. 

 O que falta nos cursos de Licenciatura para RM é a obrigatoriedade dos 

quatro anos nos cursos, pois alega que faz falta esse um ano que foi “roubado” e 

diz que todo conhecimento tem de ser minimizado e quem está perdendo são 

mesmo o alunado, pois nós professores, já estamos formados. O que realmente 

acontece é que as Instituições concorrem umas com as outras, e com isso só 

pensam em ganhar dinheiro, e aluno sai perdendo,  pois os conteúdos são 

cortados e ele não vê tudo que precisaria. 
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 Quanto ao governo cobrar mais conhecimento dos professores, RM não 

sabe se adiantaria muito essa cobrança e se isso iria mudar alguma coisa. 

  Sua opinião sobre a LDB é adquirir os conhecimentos, e que os alunos 

vem em busca de um crescimento profissional, e que eles têm esperanças de 

atingir sempre um futuro muito melhor, mas que também infelizmente, nem todos 

conseguem sair da Faculdade, e a LDB nisso não tem como ajudar.  

 Concluímos com esta entrevista que ainda há professores que “lutam” para 

conseguir com que seus alunos façam pesquisa e acima de tudo saibam o que é 

fazer pesquisa. Isso é muito importante, pois existem muitos alunos que nem se 

interessam pela pesquisa. 

 Percebemos também a o conhecimento específico neste sujeito é muito 

pequeno, mas que a sua parte, ele faz, neste caso, mesmo que seja uma parte 

pequena, ele coopera com a Instituição, com o grupo de alunos, e até mesmo com 

o seu próprio conhecimento. 

 Não fez grandes contribuições para a pesquisa em torno de sugestões e 

opiniões, mas percebemos na sua fala que ele começa a entrevista muito tenso e 

crítico e termina a entrevista mais tranqüilo e otimista. 

 

3.4 - Análise da Entrevista de JB 
 

O entrevistado JB possui um conhecimento genérico sobre a legislação. JB 

ressalta que esse conhecimento é importante na formação humanística, cultural, 

ampla, numa formação técnica, e claro sempre objetivando a mão de obra 

especializada para atender  a formação cidadã. Perguntamos se utiliza esse 

conhecimento em suas aulas, e JB responde que apenas genericamente, 

alertando para os direitos e deveres e sempre fazendo algumas críticas.  

Observamos que o entrevistado JB, ex participante dos movimentos da 

APEOESP, faz questão de despertar em seus alunos o espírito crítico. 

Percebemos também durante a entrevista concedida, que o entrevistado JB ficou 

muito tranqüilo ao falar sobre a legislação, mesmo dizendo que tinha lido pouco ou 

sabia apenas genericamente sobre o assunto. 
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Quanto a se cumprir o que se pede na LDB em sala de aula, o entrevistado 

JB, procura equilibrar os objetivos que possui enquanto educador, mediando o 

programa da instituição e também os princípios gerais da LDB.  

Quando perguntamos quais eram os objetivos da área, JB não responde 

com tanta coerência da LDB, apenas segue o programa da instituição que trabalha 

e seus objetivos, procura capacitar profissionalmente os seus alunos, como 

também na sua formação geral, no seu contexto social e cultural. JB diz que suas 

disciplinas não ajudam muito quanto aos alunos gostarem das aulas, mas auxiliam 

muito nesta questão do contexto social, de trabalhar a crítica, o lado social, o ser 

humano, estas coisas. 

No caso dos cursos diurnos e noturnos, existem vantagens e 

desvantagens... no curso diurno, o nível de exigência  de retorno dos professores 

com os alunos é maior pela  disponibilidade de tempo desses alunos, e no curso 

noturno,  não há esse nível de exigência, então, os alunos já têm o dia todo de 

uma prática profissional, seja ela já na área ou não, que acaba contribuindo com 

as aulas e sua formação também. 

E a eficiência da LDB?  JB responde que a legislação é necessária e que 

sua eficácia depende do grau de sua abrangência e também da comunidade 

educacional a nível nacional, mas sempre identificando as questões regionais e 

gerais, e não esquecendo de envolver toda a sociedade no projeto escolar. 

Quanto aos cursos de licenciatura, o que falta, JB responde  que falta um 

estágio levado a sério e uma carga horária maior. Pois os cursos foram reduzidos, 

suas cargas horárias diminuídas, e os alunos ficam sem ver muita coisa 

importante, e que seria essencial para a formação de professores. 

“O governo deveria cobrar mais conhecimento dos professores sim”, diz JB, 

porém não de uma forma autoritária, mas como uma imposição burocrática, 

demonstrando a necessidade de um projeto nacional de educação em 

consonância com as reais necessidades da sociedade brasileira, fala novamente 

do estágio, que não deveria ser essa coisa de modelo pronto, engessado, que a 

instituição deveria repensar nele de forma a fazer o aluno realmente participar das 
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aulas, e discutir como dar aula, e não apenas ir lá fazer 300 horas de estágio, ou 

assinar como a maioria faz. 

Sua opinião sobre a LDB é que tem muita gente que acha que ela não é 

importante, mas é sim. “A legislação define os objetivos do projeto educacional do 

país, bem como os detalhes do dia a dia da comunidade educacional. Ela é a 

Constituição da Educação. Portanto deve ser levada mais a sério por todos!” 

Concluímos com a entrevista de JB que se todos os professores tivessem a 

mínima noção do que a legislação fala e pede, acreditamos a educação estaria um 

pouquinho melhor. Sua entrevista nos mostrou que mesmo tendo uma leitura não 

muito aprofundada, mas sendo um professor mais consciente, é possível trabalhar 

também com a consciência de seus alunos. 

JB trabalha com disciplinas que os alunos pouco se interessam, mas ele faz 

com que aos poucos, com motivação, os alunos despertem para o lado social, 

para a prática social, para a vida social, que para JB é o mais importante.  

Para a nossa pesquisa sua contribuição foi muito válida, pois mesmo sem 

uma leitura aprofundada, JB utiliza de muita experiência e consciência para aplicar 

em suas aulas e motivar seus alunos durante as mesmas, para obter de seus 

alunos um olhar mais crítico, mais reflexivo dos assuntos tratados em sala de aula. 

 

3.5- Análise da entrevista de MR 
 

O entrevistado MR alega possuir um conhecimento rico sobre a legislação. 

MR ressalta que esse conhecimento é imprescindível para a formação do futuro 

professor, principalmente dos nossos alunos que escolhem fazer administração 

escolar, ou seja querem ser um dia Diretor de escola, querem ser Coordenadores 

de escola, ou ainda, querem ser donos de escola, RM ressalta que os alunos têm 

que ter  pelo menos o conhecimento das leis gerais da educação, e também de 

toda parte do sistema federal.  

Quando perguntamos sobre despertar o espírito crítico em seus alunos, o 

entrevistado MR, diz que tenta. Tenta então trabalhar com questões que figuram 

em concursos, faz com que os alunos raciocinem sobre as questões e as 
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encontrem na LDB, assim também aprendem a manusear com a legislação. 

Quanto ao espírito científico, fala que a pesquisa é algo muito importante, mas que 

não a pesquisa que infelizmente hoje eles tem acesso. E explica. Agora: “Apertou 

o botão saiu o trabalho pronto. Ele pode até apertar o botão, imprimir o texto, mas 

a gente espera que ele leia dois textos, e ele elabore pelo menos um texto”. Então 

espera que os alunos pesquisem mais e busquem mais, mas dá um incentivo para 

que isso ocorra. 

Quanto a se cumprir o que se pede na LDB em sala de aula, o entrevistado 

MR, procura equilibrar a teoria com a prática, assim acaba mostrando para seus 

alunos o quanto é importante saber utilizar seus conhecimentos legais.   

Quando perguntamos quais eram os objetivos da área, MR diz que cumpre 

e responde quais são eles: gestão democrática , formação do aluno reflexivo, do 

aluno participativo, ouvir os pais, ainda responde que tudo é muito bonito na 

teoria, temos que fazer acontecer na prática. Diz ainda, que tem procurado com 

que os alunos sejam avaliados ao longo do processo. 

No caso dos cursos diurnos e noturnos, como fica a questão da 

qualidade, e o entrevistado MR responde que nunca lecionou pela manhã, 

mas pelo que já escutou falar, as turmas da manhã são mais paparicadas e 

as da noite são alunos mais sofridos, e que são trabalhadores, que acabam 

cochilando por estarem cansados. Mas conclui que o interesse é o mesmo 

apenas que as turmas da noite são mais sofridas.  
E a eficiência da LDB? MR diz que é eficiente sim, mas contempla que 

dentro de tudo que a já passou em educação, estudou pela legislação nº 4024/61, 

foi profissional na prefeitura de São Paulo pela legislação nº 5692/71, e se 

aposentou pela atual LDB nº 9394/96. E hoje, no ensino superior trabalha também 

com a atual legislação.  

MR conclui que houve uma evolução nas legislações e na educação, mas 

que nenhuma foi perfeita. Mas acredita que atual legislação foi a que trouxe mais 

caminho e mais abertura. Mas também fala que nós brasileiros não sabemos lidar 

muito bem com a democracia, e confundimos a democracia com bagunça.  
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Nos cursos de licenciatura, MR acredita que o que falta, são professores 

comprometidos. Comenta que tem professores que só sabem dar a mesma coisa 

em sala de aula, pode mudar o nome da disciplina, mas o conteúdo  da matéria é 

sempre a mesma. Fala também da responsabilidade e respeito pelo aluno, do 

compromisso; e que essas palavras tem que fazer parte do dia-a-dia do 

professorado, e muitas vezes não faz.  
MR concorda que o governo deveria cobrar mais conhecimento dos 

professores, mas não sabe como resolver isso, acredita que os professores são 

muito acomodados neste sentido.   

Sua opinião sobre a LDB é que há coisas que deveriam ser revistas e 

ponderadas, e não adiantam mudar, ter uma lei maravilhosa e perfeita, pois nós 

não vamos conseguir nada se o professor não conseguir mudar a forma de 

pensar. MR diz: “só está na educação quem ama e quem gosta do que faz, quem 

tem paixão por esse trabalho”. E conclui que só fica na educação quem gosta, 

pois nós professores  lidamos com gente, e precisamos lidar com gente; nós 

precisamos de gente que amam o que fazem. 

 Assim, concluímos com a entrevista de MR que durante sua atuação como 

diretor de escola,  o entrevistado foi muito consciente e também muito 

conscientizador com seus professores e funcionários com a parte legislacional. 

Tanto que conta em sua entrevista que durante suas reuniões falava e explicava 

sobre direitos e deveres de todos. Explicava para que serviam e como se 

utilizavam desses direitos, e isso , concluímos que muita gente dentro do ensino 

público desconhece dos mesmos.  

O entrevistado nos mostrou que é preciso sim termos uma leitura mais 

profunda da legislação e sabermos quais são nossos direitos e deveres, pois 

assim com certeza saberemos ensinar para nossos alunos como ser um professor 

mais consciente, e assim, trabalhar por uma educação melhor. 

 

3.6- Análise da entrevista de JL 
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O entrevistado JL possui um conhecimento não muito aprofundado sobre a 

legislação. JL ressalta que esse conhecimento é importante, mas que mais 

diretamente dizem respeito à sua prática escolar e à sua formação profissional. 

Quando perguntamos sobre a questão de formação do cidadão crítico, o 

entrevistado JL, acredita que forma este cidadão, sim. Tanto pelas reflexões com 

que pontua as suas aulas, como pela metodologia que desenvolve no processo 

ensino-aprendizagem, mas sempre pensando no conhecimento que os alunos 

poderão adquirir durante as aulas. 

Quanto a se cumprir o que se pede na LDB em sala de aula, o entrevistado 

JL, diz que cumpre ou acredita que cumpre, pelo menos quando trabalha com a 

disciplina de Metodologia.  

Quando perguntamos quais eram os objetivos da área, JL não responde 

com tanta ênfase, apenas responde que cumpre e que não leu tanto a legislação 

para responder quais são os objetivos da formação no ensino superior. 

No caso dos cursos diurnos e noturnos, JL diz que não, pois a qualidade 

fica entre o mínimo, pois no período noturno os alunos e professores estão mais 

cansados do que estariam durante o dia, além disso, no noturno o tempo de aula  

é menor. 

E a eficiência da LDB?  JL responde que enquanto reflexão sobre diretrizes 

e bases de ensino, é eficiente sim.  

Quanto aos cursos de licenciatura, o que falta, JL responde  que falta uma 

real e efetiva união entre as partes chamadas específicas e as pedagógicas. 

Acredita que o ideal é que não houvesse essa dicotomia entre estas partes, e que 

a parte pedagógica fosse mais associada com a parte específica, por professores 

da área específica, assim os alunos entenderiam melhor o conteúdo. 

  JL acredita que o governo deveria cobrar mais conhecimento dos 

professores sim, ou qualquer coisa parecida com isso, como por exemplo, cursos 

de formação de professores.  

A opinião do entrevistado sobre a LDB é que a legislação cumpre mais um 

papel de qualidade produzido no Brasil. Conclui que o brasileiro precisa de 

esperança e vive dela, logo, a legislação também cabe neste lugar. 
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Concluímos com a entrevista de JL que sua leitura não é das mais profundas, mas 

o entrevistado tenta passar para os seus alunos o conhecimento e a prática da 

sala de aula.  

JL trabalha com algumas disciplinas específicas de formação de 

professores e outras de caráter específico da área de Língua, isso faz com que 

compreendamos o que quer dizer quando fala em passar os conteúdos 

específicos de sua área por exemplo. 

Para a nossa pesquisa sua contribuição foi válida, pois sabemos que é 

necessário saber o que se pede, e o que se é exigido em lei para depois se cobrar 

de nossos alunos, ou passar para nossos alunos, para que eles sejam no futuro 

bons profissionais da educação. JL utiliza em suas aulas sua experiência para que 

seus alunos compreendam o que é ser professor.  

 

3.7- Análise da entrevista de CC 
 

O entrevistado CC declara possuir conhecimento sobre a legislação. CC 

ressalta que esse conhecimento foi adquirido nestes últimos anos lecionando para 

o Ensino Superior e, ministrando aulas para os cursos  de formação de 

professores. E que existe uma necessidade maior dos professores trocarem mais 

informações a respeito de suas percepções e experiências sobre as relações de 

teoria e prática, CC comenta que sua maior preocupação é:  “conseguir 'quebrar' o 

velho chavão de que 'a teoria na prática é outra coisa' “. 

Perguntamos se utiliza esse conhecimento em suas aulas, e CC responde 

que apenas sim, que tem feito a sua parte e, confessa que vê muita resistência 

entre os colegas em manter a situação na tão citada atualmente 'inter-atividade'; 

comenta que é mais falado em reunião de planejamento do que realmente 

trabalhado em sala de aula.  

Quando perguntamos sobre desenvolver o espírito crítico e científico, o 

entrevistado CC diz que faz com que seus alunos vejam a condição de pensar a 

sociedade enquanto processo e, não como regra, receita a ser seguida em livro 

didático. Quanto ao espírito científico, é algo que dá mais trabalho, não só de 



 

  

54

 

áreas afins, de professores de várias áreas do saber, mas de associar a condição 

acadêmica de sala de aula à realidade cotidiana. CC diz que é preciso trazer os 

alunos para a participação na sua própria vivência e possibilidade de se enxergar 

no processo sócio-cultural, e assim ele, enquanto aluno se enxergará enquanto 

ser social. 

Quanto a se cumprir o que se pede na LDB em sala de aula, o entrevistado 

CC comenta que cumpre e fala que os objetivos são mesmo a formação do 

cidadão crítico, pensante, científico, mas não dá detalhes de como faz isso 

acontecer na prática.   

No caso dos cursos diurnos e noturnos, CC não acredita que a qualidade 

nos turnos seja a mesma.  

E a eficiência da LDB? CC responde que a LDB ainda não é eficiente, mas 

o trajeto, o caminho a ser trilhado, neste caso, isso precisa de uma maior 

participação dos profissionais com mais experiência de sala de aula. Nossa 

história é repleta de leis que nos são impostas para seguir e, não 

necessariamente, com base em realidade. 

Quanto aos cursos de licenciatura, o que falta para CC é mais seriedade 

por parte da direção de cursos voltados a formação de professores.  

O governo deveria cobrar mais conhecimento dos professores? CC acredita 

que não é mais conhecimento, mas sim dar condições mais eficazes aos 

professores de fazer um aprimoramento, ou atualizações.   

Sua opinião sobre a LDB é que o caminho iniciado pela legislação tem 

ainda muito a ser trabalhado, muito a ser adequado e muito a ser adaptado. 

Concluímos com a entrevista de CC que todas as áreas que os professores 

atuam, é necessário que eles conheçam e saibam sobre a legislação em vigor. 

Pois, se todos os professores tivessem a mínima noção do que a legislação 

descreve, não cometeriam tantos erros em sala de aula.   

CC mesmo trabalhando com os primeiros semestres e com disciplinas que 

os alunos pouco se interessam no início do curso, se mostrou um professor 

interessado em legislação e mostra para seus alunos quão importante é a teoria e 

a prática associados.   
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Para a nossa pesquisa sua contribuição é de grande valia, pois mesmo nos 

mostra que o conhecimento da legislação é muito importante, e que o professor, 

principalmente o professor formador, tem que estar ao par de tudo que é 

novidade, e utilizar de suas experiências para a formação de seus alunos.  

 

3.8- Análise da entrevista de CH 
 

 

O entrevistado CH possui um conhecimento mínimo sobre a legislação. CH 

se lembra das aulas que teve na faculdade, mas também fala que “nunca precisou 

desse conhecimento, a não ser para prestar o concurso público”.   

Observamos que o entrevistado CH fica muito tenso com as perguntas, pois 

não sabe ou não se interessou em ler a legislação, então nota-se um certo 

nervosismo em suas respostas. Quando perguntamos se cumpre o que a 

legislação pede, dá risada, e fala que não sabe, mas argumenta que nunca foi 

mandado embora de nenhuma instituição, então deve cumprir, mesmo sem saber. 

Quando perguntamos se cumpre ou sabe quais são os objetivos da área, 

CH não responde com clareza e coerência, fala dos livros didáticos e dos PCN’s, 

mas não responde segundo o ensino superior. 

No caso dos cursos diurnos e noturnos, CH responde que não acredita na 

qualidade dos cursos, e que “isso se deve ao cansaço dos alunos que não estão, 

minimamente, num momento de prontidão para o aprendizado”, principalmente 

nos cursos noturnos, e que não acontece nos cursos diurnos. 

E a eficiência da LDB?  CH responde que como não leu a legislação ela 

não é tão importante assim, pois se o entrevistado trabalha nos três níveis de 

ensino e até hoje ninguém cobrou nada e nenhum conhecimento sobre a mesma, 

é um sinal que a legislação não é tão importante assim.  

Quanto aos cursos de licenciatura, o que falta, CH responde  que como 

trabalha nas duas pontas (ensino fundamental e ensino superior) percebe que 

para o ensino fundamental falta material adequado e moderno para que o 

professor possa trabalhar; e para o ensino superior, o aluno chega com uma 
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enorme defasagem na aprendizagem, e as faculdades tentam suprir todas essas 

falhas e com isso não há um aprofundamento dos conteúdos, então, os alunos 

saem dos cursos sabendo apenas o parcial. Para CH, falta aprofundamento, mas 

para isso era necessário que os alunos chegassem à faculdade com um 

conhecimento mais básico sobre tudo. 

Quando perguntamos se o governo deveria cobrar mais conhecimento dos 

professores, sem hesitar CH responde “não”, prontamente. E explica dizendo que 

não seria o conhecimento de uma lei que iria resolver todos os problemas, mas 

acredita que seria sim, as ações concretas do que poderia advir dela, ações essas 

consistentes e voltadas para a comunidade e para a responsabilidade dos jovens, 

que em sua opinião poderá fazer a diferença. Então, partindo desta fala, podemos 

concluir que é sim muito importante a legislação para a educação, mesmo sem ter 

lido a mesma, o entrevistado conclui que é preciso de ações concretas, mas 

conscientes da legislação. Responde que procura fazer que seus alunos sempre 

desenvolvam a sua opinião, mas não acredita muito no desenvolvimento do 

cidadão crítico e reflexivo, acha que na educação é preciso ter o “pé no chão”. 

Quando perguntamos a sua opinião sobre a LDB, CH fala sobre os 

pedagogos. Conta que durante muito tempo foi contra os mesmos, mesmo sendo 

um também. O entrevistado CH, fala que as leis regem cabeças e os modelos de 

ensino e assim, não conseguimos tirar a importância da legislação. Fica sempre a 

impressão que a LDB é importante para os pedagogos, e mesmo sendo um, não 

consegue responder as perguntas, nem explicar sobre a legislação. Argumenta 

que “precisamos sair do estudo da lei para aplicação da lei”. Nesta fala de CH, 

também podemos concluir que o entrevistado mesmo assumindo que não é 

importante nas suas primeiras respostas, que não leu, que não se lembra, quando 

chega nas últimas perguntas, começa a concluir sozinho que a lei é necessária, e 

que também é preciso estudá-la, para melhor aplicá-la.  

Concluímos com a entrevista de CH que se todos os professores tivessem 

a posição de não ler a legislação como CH, a educação estaria perdida. No início 

da entrevista CH afirma com ênfase que não leu, que não sabe o que está escrito 

na legislação, mas quando vamos terminando a entrevista, percebemos que o 
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entrevistado já está convencido de que é necessário se ler a lei e estar ao par do 

que se é pedido nela. 

CH trabalha com disciplinas e semestres iniciais, por isso percebemos que 

em sua entrevista ressalta bem a falta de estrutura e maturidade com que os 

alunos chegam a faculdade.  

Para a nossa pesquisa sua contribuição foi muito válida, pois mesmo sem 

uma leitura na legislação, podemos notar em sua fala que há uma necessidade de 

se ter um conhecimento sobre a mesma. 

 

3.9 - Análise da entrevista de AP 

 

O entrevistado AP possui conhecimento sobre a legislação. AP ressalta que 

esse conhecimento é importante na formação profissional, pois é preciso conhecer 

sobre os níveis e modalidades de ensino, formas de organização escolar e 

avaliação, princípios da educação, grade curricular, formação de professores, 

financiamento de cada nível de ensino e descentralização das competências para 

estes níveis, dentre outros pontos, que estão dentro da LDB.  

Quanto a formação do cidadão crítico, o entrevistado AP, diz que tenta 

formar por meio da exposição dialogada dos conteúdos incitando a discussão e 

reflexão dos conteúdos trabalhados em sala de aula. AP faz com que os alunos 

pensem, compreendam, discutam, interroguem, e não simplesmente memorizem 

informações e conceitos dados pelo entrevistado.  Falou que instigo a pesquisa 

por meio do interesse, pela descoberta, e também pela construção de novos 

saberes. 

Quanto a se cumprir o que se pede na LDB em sala de aula, diz que 

cumpre sim. Tentando mostrar para os seus alunos de uma forma prática como é 

ser professor e assim, quem sabe eles entenderão o que é realmente ser um 

profissional da educação. 

Quando perguntamos quais eram os objetivos da área, AP responde que 

conhece os objetivos, mas fica super sem graça em falar sobre eles, apenas diz 

que os cumpre. 
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No caso dos cursos diurnos e noturnos, e a questão da qualidade, AP diz 

que não é a mesma, sobretudo, pelos alunos que se têm em ambos os períodos. 

Diz que geralmente o aluno da manhã tem um tempo maior para estudar e está 

com a mente mais descansada em comparação com o da noite, mas conclui que 

isso não impede de o aluno do período noturno não poder ter um desenvolvimento 

maior do que o aluno do período matutino. 

  E a eficiência da LDB? AP responde que não diria que é eficaz, mas que 

atende bem no âmbito da teorização aspectos importantes da educação brasileira. 

O entrevistado conclui que a legislação deveria estar sendo atualizada e revista 

constantemente, e atentar para os parágrafos que trazem uma compreensão 

dúbia. 

Quanto aos cursos de licenciatura, o que falta para AP é aumentar o tempo 

de duração, pois vê que deveriam ser um cursos de 4 anos e um estágio como a 

residência do médico.  

Quando perguntamos se o governo deveria cobrar mais conhecimento dos 

professores, AP diz que não acredita que esta seja uma tarefa do governo, e sim 

de cada profissional da educação, que precisaria ter consciência da necessidade 

de conhecer a legislação que rege a educação em todos os níveis.  

Sua opinião sobre a LDB é que o problema não está  na lei, mas sim em 

como as pessoas a aplicam e a interpretam. Completa dizendo que de nada 

adianta um texto muito bem escrito e completo se não se materializar.  

Concluímos com a entrevista de AP que se todos os professores tivessem 

uma leitura do que a legislação escreve em seu texto, a educação estaria melhor. 

Sua entrevista nos mostrou que é necessário se ter consciência da legislação para 

se obter de nossos alunos um trabalho mais efetivo em sala de aula.  

Para a nossa pesquisa sua contribuição foi válida, pois nos mostrou que 

sem uma leitura da legislação, fica muito difícil de se aplicar na prática em sala de 

aula, e mostrar o que realmente se deve fazer na escola no seu dia-a-dia.  

 

3.10 Análise da entrevista de AJ 
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O entrevistado AJ alega possuir algum conhecimento sobre a 

legislação. AJ ressalta que esse conhecimento é imprescindível para a formação 

do professor, ou seja para aqueles que exercem a docência, para assim  ter 

conhecimento de seus direitos e deveres profissionais, de suas possibilidades e 

limitações no exercício da profissão, ou que pelo menos saibam como procurar na 

Lei esses direitos e deveres. O conhecimento legal no seu entendimento não se 

deve apenas estender-se na LDB, mas também na Constituição da República, 

Constituição Estadual  e A Lei Orgânica do Município, ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Normas Regimentais Básicas, Estatuto dos Funcionários Públicos, 

Estatuto do Magistério,  além de, Decretos, Resoluções, Portarias, Deliberações, 

Indicações e Regimentos Escolares que norteiam diretamente o trabalho docente.   

Quando perguntamos sobre despertar o espírito crítico em seus alunos, o 

entrevistado AJ, diz que para transformar o cidadão em crítico e reflexivo, é 

necessário um trabalho coletivo e bem coordenado de todos os professores, e diz 

que isso não existe na prática; não existe uma coesão de todos os profissionais 

centrados em um só objetivo, uma só meta, e politicamente não é favorável aos 

mandatários que o povo seja politizado, crítico e reflexivo o que provocaria o fim 

dos desmandos,  das falcatruas da corrupção na esfera governamental como 

ocorre nos países desenvolvidos.  

Quanto ao espírito científico, diz AJ que fazer o aluno pesquisar é uma 

tarefa de titã para o professor, pois a maioria não sabe ler e escrever, que são 

condições necessárias para realizar uma pesquisa. 
Quanto a se cumprir o que se pede na LDB em sala de aula, o 

entrevistado AJ comente que na maioria das vezes tenta seguir o que é 

apregoado pela LBD, porém muitas das coisas que lá estão, são descumpridas 

até pelas autoridades educacionais de alto escalão. Comenta também que muitas 

coisas não ficaram esclarecidas com a morte  de Darcy Ribeiro. Comenta também 

que durante o seu trabalho em escolas de ensino fundamental e médio também 

teve que utilizar os meus conhecimentos com a Legislação de Ensino para não ser 

iludido, e se fundamenta nas legislações anteriores.   
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Quando perguntamos quais eram os objetivos da área, AJ diz que acredita 

que seja impossível em qualquer área não cumprir o estabelecidos nos objetivos 

da LDB devido a sua amplitude, como por exemplo, a formação plena do 

indivíduo. Com isso, acredita que cumpre os objetivos propostos pela Legislação. 
No caso dos cursos diurnos e noturnos, como fica a questão da qualidade, 

e o entrevistado AJ diz que não, pois devemos nos aperceber que o aluno do 

diurno tem mais tempo para realizar tarefas, como leituras, trabalhos e atividades, 

e que estão mais descansados, enquanto os alunos do noturno foram submetidos 

a jornada regular de trabalho, e possuem menos tempo, para se dedicar aos 

estudos e muitas vezes, estão  mal alimentados.  

E a eficiência da LDB? AJ comenta que a LDB se torna eficaz para 

assemelhar os procedimentos educacionais de todos os Estados, já que o Brasil é 

um pais de dimensões continentais com diferenças regionais e econômicas 

significativas, e se não houvesse uma norma única, embora a atual LBD apregoe 

a autonomia dos estados, o entrevistado acredita que nós seriamos submetidos a 

um caos ainda maior na educação do que nós nos encontramos hoje.    

Nos cursos de licenciatura, AJ acredita que o que falta são atividades 

práticas, que levem os alunos a conhecer a realidade da escola brasileira e se 

realmente têm condições de atuar nela e modificá-la.  

AJ acredita que o papel do governo através dos poderes Legislativo e 

Executivo é organizar a sociedade, promulgando Leis que sejam de interesse 

coletivo, assim então, caberia a cada profissional da educação, buscar o esse  

conhecimento não só legal, mas também o aperfeiçoamento em todos os campos 

como o pedagógico, o administrativo, etc.; e que de certa forma isso fosse 

cobrado do professor periodicamente, com atualizações constantes, por se tratar 

de uma atividade em constante mutação.  

Sua opinião sobre a LDB é que ela deveria se preocupar com a melhoria da 

educação para as diversas classes sociais, dando oportunidade aos menos 

favorecidos iguais aos mais favorecidos, mas comenta que, durante a leitura da 

LDB em algum momento, ela deixa claro a distinção entre escolas de ricos e 
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escolas de pobres quando permite experiências pedagógicas diversificadas e a 

organização em ciclos ou em séries.  
 Assim, concluímos com o entrevista de AJ que sua atuação como 

professor é muito rica, pois utiliza seus conhecimentos legais sempre que pode. O 

entrevistado foi muito consciente nas suas respostas, diz inclusive que leu a LDB 

várias vezes. Tece comentários importantes de suas experiências acadêmicas, e 

isso indica que é muito conscientizador durante a formação de professores.  

O entrevistado nos mostrou que é preciso sim termos uma leitura mais 

profunda da legislação e sabermos quais são nossos direitos e deveres, pois só 

assim poderemos saber ensinar para os nossos alunos como ser um profissional 

consciente e trabalhar por uma educação de qualidade.  

 

 

4. Coleta de dados 

 

 

Para melhor visualização dos dados coletados em nossa pesquisa, 

montamos quadros que nos ajudam a caracterizar nossos entrevistados. Assim, 

identificamos a formação dos professores (Quadro 2), os conhecimentos que os 

mesmos possuem sobre a LDB (Quadro 3), faremos uma tabela para expressar 

algumas questões específicas sobre a legislação (Quadro 4) e por fim, 

apresentaremos as opiniões dos sujeitos sobre a legislação em vigor (Quadro 5).   
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Entrevista-
dos 

Formação Tempo 
que 

leciona 

Trabalha 
na Rede 

particular 
ou pública

Em que 

nível já 

lecionou 

Em que nível 
atua hoje 

MC Letras 

(Português/ 

Inglês) 

8 ou 9 

anos 

Particular Ensino 

Superior 

Ensino 

Superior 

VN Pedagogia 10 anos 

na 

educação 

básica 

5 anos no 

ensino 

superior 

Particular Ensino 

Superior e 

Educação 

Básica 

Ensino 

Fundamental e 

Ensino 

Superior 

RM Letras 

(Inglês) 

12 na 

educação 

básica e 

15 no 

ensino 

superior 

Particular e 

exonerada 

da pública 

Ensino 

Superior 

Ensino 

Superior 

JB Economia 

e  

Ciências 

Sociais 

23 no 

ensino 

básico e 

6 no 

ensino 

superior 

Particular e 

afastado da 

rede 

pública 

Ensino 

Superior 

Ensino 

Superior 

MR Pedagogia 30 anos 

na 

educação 

básica e 

5 no 

Particular e 

aposentada 

da rede 

pública 

Diretora 

da rede 

pública e 

Ensino 

Superior 

Ensino 

Superior 
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ensino 

superior 

JL Letras 

(Português/ 

Espanhol) 

12 anos Particular Ensino 

Superior 

Ensino 

Superior 

CC História 25 anos Particular Ensino 

Superior e 

Educação 

Básica 

Ensino 

Superior e 

Educação 

Básica 

CH Letras 

(Português/ 

Inglês) 

17 no 

ensino 

público e 

10 no 

ensino 

superior 

Particular Ensino 

Superior 

Ensino 

Superior 

AP Pedagogia 10 na 

educação 

básica e 

7 no 

ensino 

superior 

Particular Ensino 

Superior 

Ensino 

Superior 

AJ Pedagogia 34 anos Particular Ensino 

Superior 

Ensino 

Superior 

Quadro 2: Formação e atuação dos entrevistados 



 

 

Entre-
vista-
dos 

Possuem 
conheci-
mento da  
LDB? 

Foi cobrado 
Conhecimento 
da LDB? 

É importante 
conhecer a 
LDB? 

Utiliza o 
conheci-
mento da  
LDB nas 
aulas? 

Leu a 
LDB? 

Cumpre o 
que a LDB 
determina 
em sala de 
aula? 

Cumpre 
objetivos da 
LDB? 

Escola 
cumpre o 
que a LDB 
determina
? 

Forma 
cidadão 
crítico, 
reflexivo e 
científico? 

MC parcial Somente na 

disciplina na 

Universidade 

sim Parcialmente Parcial

mente 

Parcialment

e 

Parcialmente sim Sim, quando é 

possível 

VN básico na 

Universidade e 

na EU 

sim sim Sim sim sim sim sim 

VN básico na 

Universidade e 

na EU 

sim sim Sim sim sim sim sim 

RM pouco Somente na 

disciplina na 

Universidade 

sim sim Sim sim sim sim sim 

JB Generica-

mente 

Somente na 

disciplina na 

Universidade 

sim sim Sim sim sim sim sim 
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MR sim na 

Universidade e 

na EU 

sim sim Sim sim sim sim sim 

JL básico não sim sim sim sim sim sim sim 

CC sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

 

 

 

 

 

 

CH Pouco/ 

quase 

nada 

Somente na 

disciplina na 

Universidade 

não não não Acredita 

que sim 

sim sim sim 

AP sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

AJ sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

Quadro 3: Conhecimento dos entrevistados sobre a LDB 
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Entrevista
dos 

Instituição 
presta 

serviço à 
comunidade 

O ensino 
diurno e 
noturno 

possuem a 
mesma 

eficiência? 

LDB é 
eficaz? 

É 
possível 
cumprir 
a LDB? 

A LDB 
precisa ser 
repensada? 

Fez 
comentá-
rios sobre 

a LDB 

O que falta 
nas 

licenciaturas?

O governo deveria 
cobrar conhecimento 
dos profissionais da 

educação? 

MC Sim Sim 

(não LE) 

Não Não Não pesquisa Falta equilíbrio não 

VN Sim não sim pouco sim pesquisa Mais tempo talvez 

RM Sim depende Pode ser Parcial-

mente 

sim pesquisa Pelo menos 

mais 1 ano 

talvez 

JB Sim Existem 

vantagens e 

desvanta-

gens 

Sim e 

depende 

do grau 

de 

abrangên

cia 

sim Sim, 

continuamen

te. 

Não. Carga horária 

maior e estágio 

mais sério 

sim 

MR Sim sim sim sim Legislação 

não 

deveriam 

demorar 

Qualidade 

de ensino, 

professores 

com mais 

Professores 

comprometidos

Sim. 
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tanto para 

serem 

homologa-

das 

qualidade, 

formação 

continuada, 

etc. 

JL Sim não Sim 

enquanto 

reflexão 

depende Ser mais 

conhecida e 

discutida  

- União entre as 

disciplinas 

sim 

CC Sim não Ainda não Existem 

coisas 

que sim e 

outras 

que não. 

Rediscutida, 

sim. 

Condição 

geo-política 

do país que 

é muito 

grande 

Mais seriedade 

por parte da 

direção dos 

cursos 

Precisaria dar mais 

condições para os 

professores de fazer 

um aprimoramento, ou 

atualização. 

CH Sim não Não é 

importan-

te 

- Sim, 

discutida 

- Aprofundamen-

to 

não 

AP Sim não Eficaz 

não, mas 

atende 

aspectos 

importan-

tes da 

educação

Sim. Reelaborada Exigência 

do 

professor 

do EFI e EI 

ter nível 

superior e o 

professor 

Mais tempo na 

graduação e 

um estágio 

mais sério. 

Não é tarefa do 

governo. 
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de EI 

passar para 

a educação 

básica 

AJ Sim Não. eficaz 

para 

asseme-

lhar os 

procedi-

mentos 

educacion

ais de 

todos os 

Estados 

Sim Acredito que 

a falta de 

qualidade na 

educação 

básica e 

superior seja 

um reflexo 

da falta de 

participação 

coletiva na 

elaboração 

da LDB 

Conheci-

mento dos 

direitos dos 

professores

Atividades 

práticas 

Sim, mas cabe a cada 

profissional buscar 

esse conhecimento, e 

o governo deveria 

cobrar isso 

periodicamente. 

Quadro 4: Especificidades sobre a LDB 
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Entrevistados Opinião 

MC Fomento à pesquisa 

VN Inovação 

RM Adquirir conhecimento. 

JB É mais importante do que se julga. 

MR Precisa rever e ponderar coisas na 

legislação, mas é preciso mudar a cabeça 

do professor. 

JL Educação de qualidade no Brasil 

CC Muito a ser trabalhado, adaptado e 

adequado. 

CH Sair do estudo para a aplicação da lei 

AP Problema é a interpretação da lei 

AJ Melhoria da Educação para diversas 

classes sociais. 

Quadro 5: Opiniões sobre a LDB 
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Capítulo IV 
Sobre as entrevistas 

 

 

1- As entrevistas:  
 
 
 Iniciaremos a análise das entrevistas falando da formação dos entrevistados 

sendo eles todos graduados,  apenas um doutor e dois outros doutorandos. Suas 

graduações são: dois em Letras - Inglês / Português, um em apenas Inglês, um em 

apenas Português, cinco em Pedagogia, um em Ciências Sociais, um em Economia, 

um em História e um em Biologia.  

 Todos os entrevistados trabalham no ensino superior, e trabalharam ou ainda 

trabalham no ensino fundamental e médio, isso nos auxiliou bastante na visão da 

nossa pesquisa, pois nos fez ver o quanto é utilizada a legislação nas escolas de 

educação básica. 

 Para entrar no ensino superior nem todos fizeram testes, não precisaram de 

aptidões especiais, nem saber da legislação para conseguir a vaga; isso nos mostra 

que não há interesse por parte da Instituição em que o professor conheça tão a 

fundo a lei. 

 Quando se trata de conhecimento legal, fica um tanto restrito, pois nem todos 

ficaram à vontade para falar do assunto. Notamos que apenas os professores que 

trabalham com a LDB ficaram mais tranqüilos para conversar, os outros sempre 

apresentavam restrições em suas respostas. 

 Percebe-se isso em várias questões, quando se pergunta dos objetivos; se 

leram a LDB; a opinião; entre outras falas próprias advindas nas respostas 

instaladas em cada entrevista. 

 Nota-se que os entrevistados ficam divididos quando se fala em se ter ou não 

conhecimento sobre a legislação. Eles dizem que é importante, em sua maioria, 

obter esse conhecimento, mas não explicam como! 

 Quando se pergunta se utilizam o conhecimento que possuem para aplicar na 

sala de aula sempre dizem que sim, mesmo aqueles que dizem que leram pouco, ou 

que não conhecem muito da legislação. Analisamos como interessante, pois como 
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podem utilizar esse conhecimento se nem o possuem como deveriam? Como 

repassam para os alunos? Nos não perguntamos isso durante a entrevista para não 

deixar os entrevistados intimidados, ou sem respostas. 

  

A seguir, mostraremos as devidas porcentagens numa tabela construída para 

auxiliar melhor a visão geral dos entrevistados nas questões acima levantadas e 

também em outras perguntas feitas. 

 

 

 

PERGUNTAS 
% DE ACORDO COM 
OS ENTREVISTADOS

Possuem conhecimento na LDB? 100% possuem 

Importante ter conhecimento na LDB? 90% sim 

10% não 

Se fizeram teste para entrar para lecionar no ensino 

superior 

60% sim 

40% não 

Se deram opinião sobre a LDB 90% opinaram 

10% não opinaram 

Durante a formação foi cobrado conhecimento sobre a 

LDB? 

90% foi cobrado e 10% 

não houve cobrança 

durante a formação 

O Professor deve ter conhecimento das legislações? 90% sim 

10% não 

Você utiliza o conhecimento que possui da legislação 

na sala de aula? 

80% utiliza e 20% não 

utiliza o conhecimento 

Você conhece os objetivos prescritos na legislação? 80% conhece e 20% 

não conhece 

A escola que você trabalha cumpre o que se pede na 

LDB? 

100% respondeu que a 

instituição cumpre o 

que está na LDB 

Você forma um cidadão crítico, reflexivo e pensante? 70% forma ou tenta 

formar, e 30% não. 
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Você percebe que a qualidade nos cursos diurnos e 

noturnos é a mesma? 

80% não acredita na 

qualidade e 20% 

acredita na qualidade 

A LDB é eficaz? 60% acha que sim e 

40% acha que não 

O governo deveria cobrar mais conhecimento do 

professor? 

70% acha que sim e 

30% acha que não. 
Quadro 1: Porcentagens de acordo com as entrevistas realizadas. 

  

 Para analisarmos melhor o quadro acima, vemos que 100% dos entrevistados 

possuem conhecimento da legislação, sendo que nem todos assumem que esse 

conhecimento é grande, ou muito, porém assumem que possuem, mesmo sendo 

básico, ou pequeno.  

 Posteriormente, notamos que 10% dos entrevistados acreditam que não é 

importante esse conhecimento, e também que o professor não precisa desse 

conhecimento para lecionar, tão logo nos perguntamos como fica então esse 

professor formador dentro da sala de aula, que instruções passa para seus alunos 

que são futuros professores, que não há necessidade de se conhecer quais são os 

seus direitos e deveres?  

Há também uma porcentagem de 10, quando perguntamos se houve 

cobrança durante a formação, e quando responderam que não houve cobrança, nos 

perguntamos, então como fica essa graduação? Como se pode ser professor sem 

conhecer o que se pode ou não fazer dentro da sala de aula? Ou como podemos e 

devemos tratar o nosso aluno? 

Outra questão que nos preocupa é a questão do teste, pois nem todos 

fizeram testes para entrar no ensino superior para lecionar, essa porcentagem ficou 

entre 60% que fizeram teste para 40% que não precisaram fazê-lo; e quando 

perguntamos se durante o teste foi perguntado sobre legislação, essa porcentagem 

cai ainda mais, para se ter idéia, essa porcentagem foi para 90% para os que não 

precisaram responder nada sobre legislação, para apenas 10%, e o entrevistado 

ainda faz a alegação que só foi perguntado à ele, pois ele ia lecionar sobre 

legislação, e o diretor do departamento quis saber se o entrevistado sabia mesmo, 

ou tinha experiência no cargo que disse que tinha ocupado anteriormente. Então, 

visando isso, nos perguntamos se é só quando o professor vai lecionar a disciplina 
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de Estrutura que ele precisa saber sobre legislação, ou será que sempre é preciso 

conhecer sobre legislação. 

Quando nós perguntamos se os entrevistados utilizam o conhecimento que 

possuem da legislação em suas aulas, 80% responderam que sim e apenas 20% 

responderam que não, sendo que 10% respondeu que isso não é importante e os 

outros 10% respondeu que a disciplina que leciona, o entrevistado não consegue 

passar esse conhecimento por ser muito específica. 

Porém, quando se trata de a escola cumprir o que a legislação pede ou 

manda, é unânime em afirmar que a instituição faz tudo de acordo com as normas, 

ou ao menos tenta.  

Mas, quando perguntamos dos objetivos, se conheciam, se cumpriam, 

apenas 80% respondeu que conhecia e cumpria os objetivos da legislação em vigor, 

os outros 20% respondeu que não conhecia ou que não cumpre os objetivos 

prescritos na lei. 

Quanto a formar um cidadão crítico, pensante e reflexivo, 70% dos 

entrevistados fazem questão em afirmar que tentam fazer essa formação, se 

esforçam para isso, porém os outros 30% deixa claro que essa formação é muito 

difícil de ser alcançada e que é necessário um trabalho conjunto dos professores, e 

que muitas vezes os próprios professores não estão dispostos a isso, por isso essa 

formação é inexistente. Então, essa formação dos cidadão crítico, pensante e 

reflexivo é uma ilusão. 

A qualidade nos cursos diurnos e noturnos houve uma porcentagem também 

desequilibrada, apenas 20% acredita que essa qualidade existe, e 80% dos 

entrevistados responderam que não acreditam nessa qualidade e que os alunos são 

muito diferentes entre si, os alunos do noturno são alunos que trabalham o dia 

inteiro e estão cansados, mal alimentados e não conseguem prestar a atenção que 

deveriam, enquanto os alunos dos cursos diurnos são alunos que vem para a 

instituição mais descansados e possuem uma vida mais tranqüila, inclusive 

financeira. 

Por essas questões, entre outras, quando perguntamos se a LDB é eficaz, os 

entrevistados responderam: 60% acredita que sim, mas 40% acredita que não, que 

ainda falta muita coisa para ser falada, escrita e discutida para que a legislação seja 

realmente eficaz. 
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Porém percebem que o governo deveria cobrar de alguma maneira o 

conhecimento dos professores, mas não sabem como deveria ser feito essa 

cobrança. O índice de porcentagem nesta pergunta foi de 70% para os entrevistados 

que acreditam que o governo deveria cobrar de alguma forma o conhecimento dos 

professores, para 30% dos entrevistados que acreditam que o governo não deve se 

meter nessa questão, e que cada professor deve saber o que, ou qual conhecimento 

é importante para ele. 

Quando perguntamos a opinião sobre a LDB, apenas 10% dos entrevistados 

não quis responder a essa questão, todos os outros, sendo então 90% eles, 

responderam e deram suas opiniões, muitas delas muito interessantes para a nossa 

pesquisa. 

O saldo desta pesquisa mostra que a legislação educacional brasileira pouco 

importa na prática dos educadores. Os resultados aferidos em nossa pesquisa 

mostram que a educação continua com a LDB, sem a LDB e, em alguns casos, 

apesar da LDB, o que pode sugerir a inutilidade da lei para alguns. 

Claro que concluir pelo que acima dissemos seria de uma certa ingenuidade. 

Logicamente, o jogo político, local privilegiado de inserção da lei, não se faz com 

meras estatísticas. Mas o que salta aos olhos, como afirmamos anteriormente, está 

na peculiaridade de alguns educadores acharem que a lei é positiva ainda que não a 

conheçam, outros a utilizam sem ao menos uma leitura mais profunda. 

Enfim, o que nossa pesquisa sugere é que a LDB foi um avanço na prática 

social da educação, contudo não está no texto da lei a solução para os problemas 

educacionais, pois não há lei capaz de em si cultivar as características próprias de 

uma vida virtuosa. Não é a lei mas sim o relacionamento que com ela se estabelece, 

ou parafraseando Aristóteles citado no início do segundo capítulo dessa dissertação, 

não é provável que uma cidade virtuosa possa existir sem cidadãos da mesma 

estirpe, o mesmo pode se dizer de suas constituições.   

Portanto, como convém a uma dissertação, o problema foi levantado. Aqui 

está a matéria de discussão. A solução, como se sabe, se constrói no debate, e 

debater é o fim último das ciências humanas em geral, especialidade da educação 

em particular. 

 

 



 

  

75

 

Referência Bibliográfica 
 

 
ALVES, Nilda & VILLARDI, Raquel. Múltiplas leituras da nova LDB: Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Rio de Janeiro: Qualitymark/Dunya Ed., 

1997. 

ARISTÓTELES. A Política. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Editora 

Martins Fontes, 2002. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação. São Paulo: Moderna, 

1989.  

BRANDÃO, Carlos da Fonseca.  LDB passo a passo: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, comentada e interpretada, artigo por artigo. São Paulo: 

Avercamp, 2007. 

BREJON, Moysés. Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º graus – 
leituras – São Paulo: Pioneira, 1982. 

BRZEZINSKI, Iria.(org.) LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São 

Paulo: Cortez Editora, 2003. 

Constituição Federal Brasileira de 1891. 

CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos 

epistemológicos e políticos. São Paulo: Cortez/ IPF, 1998. 

DEMO, Pedro. A nova LDB ranços e avanços. Campinas: Papirus Editora, 2001. 

DUTRA, Claudio E. G. Guia de referência da LDB/96 com atualizações. São 

Paulo: Avercamp, 2003.  

GADOTTI, Moacir e TORRES, Carlos Alberto. Estado e Educação popular na 
América Latina. São Paulo: Cortez/ Edusp, 1994. 

GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José Eustáquio. Autonomia da Escola: princípios e 
propostas. São Paulo: Cortez, 1997. 

KERLINGER, Fred N.  Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um 
tratamento conceitual. São Paulo: EPU, 1980. 

MENESES, João G. de C. e outros. Estrutura e Funcionamento da educação 
Básica. São Paulo: Pioneira, 2001. 

PERRENOUD, Philippe. Formando Professores Profissionais. Quais 
estratégias? Quais competências? Porto Alegre: Artmed, 2001.  



 

  

76

 

PILLETTI, Nelson. Estrutura e funcionamento do ensino de 1o grau. São Paulo: 

Ática, 1996.  

_______________. Estrutura e funcionamento do ensino de 2o grau. São Paulo: 

Ática, 1995.  

_______________. História da Educação no Brasil. São Paulo: Ática, 1996.  

 

PIMENTA, Selma G., ANASTASIOU, Léa das Graças C. Docência no Ensino 
Superior. São Paulo: Cortez, 2002. 

PLANTAMURA, Vitangelo. Presença Histórica : Competências e Inovação em 
Educação. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. 

RAMOS, Marise Nogueira. A Pedagogia das competências: autonomia ou 
adaptação? São Paulo: Cortez, 2002.  

RIBEIRO. Introdução a história da educação brasileira. São Paulo: Autores 

Associados, 1998. 

ROMANELLI, Otaíza de O. História da Educação no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes, 

2003. 

RUMMEL, J. Francis. Introdução aos procedimentos de pesquisa em educação.  
Porto Alegre: Globo, 1981. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. São Paulo: Cortez,1983. 

_________________. Pedagogia histórico-crítica – primeiras aproximações. 

Campinas, SP: Autores Associados, 1995. 

_________________. Da Nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educação: Por 
uma outra política educacional. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 

_________________. Educação Brasileira: estrutura e sistema. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2005. 

_________________. A Nova Lei da educação LDB – trajetória, limites e 
perspectivas. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 

SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. São Paulo: 

Cia. das Letras, 1996. 

SOUZA, Maria das Graças de. Ilustração e História: o pensamento sobre a 
História no Iluminismo Francês. São Paulo: Discurso Editorial, 2001. 

SOUZA, Paulo N. P. LDB e Educação Superior: estrutura e funcionamento. São 

Paulo:Pioneira & Thomson Learning, 2001. 



 

  

77

 

SOUZA, Paulo N. P. & SILVA, Eurides B. Como entender e aplicar a nova LDB. 

São Paulo: Pioneira, 2001.  

TAMARIT, José. Educar o soberano: crítica ao iluminismo pedagógico de 
ontem e de hoje. São Paulo: Cortez/ IPF, 1998. 

TEIXEIRA, Anísio Spíndola. Educação não é privilégio. São Paulo, Ed. Nacional, 

1977. 

XAVIER, M. Elizabete. História da Educação: A Escola no Brasil. Coleção 

Aprender e Ensinar, São Paulo: FTD, 1994. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

78

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

79

 

Anexo I 
Lei de Diretrizes e Bases 

Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

Da Educação 

Art. 1º. 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. 

TÍTULO II 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

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

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

saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas 

de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

TÍTULO III 
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Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 

a capacidade de cada um; 

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

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que 

forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

Art. 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer 

cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de 

classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder 

Público para exigi-lo. 

§ 1º. Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a 

assistência da União: 

I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e 

adultos que a ele não tiveram acesso; 

II - fazer-lhes a chamada pública; 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

§ 2º. Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o 

acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais 

níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 

§ 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para 

peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, 

sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. 
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§ 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do 

ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 

§ 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará 

formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da 

escolarização anterior. 

Art. 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete 

anos de idade, no ensino fundamental. 

Art. 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; 

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição 

Federal. 

TÍTULO IV 

Da Organização da Educação Nacional 

Art. 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 

colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

§ 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 

diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em 

relação às demais instâncias educacionais. 

§ 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 

Art. 9º. A União incumbir-se-á de: 

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios; 

II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de 

ensino e o dos Territórios; 

III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à 

escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva; 

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 

que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação 

básica comum; 

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a 

definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; 

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 



 

  

82

 

VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com 

a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; IX - 

autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

§ 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções 

normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. 

§ 2º. Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todos os 

dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. 

§ 3º. As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito 

Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 

ensino; 

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as 

quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a 

população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas 

esferas do Poder Público; 

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e 

planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus 

Municípios; 

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos 

das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. Parágrafo 

único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos 

Municípios. 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 

ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;  

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 

atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 

dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 
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Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de 

ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 

de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 

básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de 

gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: 

I - as instituições de ensino mantidas pela União; 

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III - os órgãos federais de educação. 

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: 
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I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo 

Distrito Federal; 

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal; 

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. 

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas 

pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder 

Público municipal; 

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III – os órgãos municipais de educação. 

Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes 

categorias administrativas: 

I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo 

Poder Público; 

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas 

de direito privado. 

Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por 

uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as 

características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou 

por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que 

incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou 

por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia 

específicas e ao disposto no inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei. 

TÍTULO V 

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

CAPÍTULO I 

Da Composição dos Níveis Escolares 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II - educação superior. 

CAPÍTULO II 
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Da Educação Básica 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, 

na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

§ 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências 

entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas 

curriculares gerais. 

§ 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de 

horas letivas previsto nesta Lei. 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo 

com as seguintes regras comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 

quando houver; 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, 

pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, 

na própria escola; 

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

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que 

defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na 

série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar 

pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, 

observadas as normas do respectivo sistema de ensino; 

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis 

equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou 

outros componentes curriculares; 

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

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo,  

para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de 

ensino em seus regimentos; 

VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e 

nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e 

cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; 

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de 

conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as 

especificações cabíveis. 

Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada 

entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do 

estabelecimento. 

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e 

das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto 

neste artigo. 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, 

a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela. 

§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da 

língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente do Brasil. 

§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

§ 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, 

sendo facultativa nos cursos noturnos. 

§ 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas 

e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana 

e européia. 
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§ 5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta 

série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo 

da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 

diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento;  

III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e 

de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 

dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 

agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Seção II 

Da Educação Infantil 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.  

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

Art. 31. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do 

seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental. 

Seção III 

Do Ensino Fundamental 

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 

escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 

e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
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III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

§ 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

§ 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino 

fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

§ 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. 

§ 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres 

públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus 

responsáveis, em caráter: 

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável,  

ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas 

respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou 

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que 

responsabilizar-se-ão pela elaboração do respectivo programa. 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 

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

autorizadas nesta Lei. 

§ 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério 

dos sistemas de ensino. 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 

terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 



 

  

89

 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as 

seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das 

letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes; 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória,  escolhida 

pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades 

da instituição. 

§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal 

forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 

cidadania. 

§ 2º. O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas. 

§ 3º. Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de 

estudos. 

§ 4º. 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. 

Seção V 

Da Educação de Jovens e Adultos 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 
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puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, 

mediante cursos e exames. 

§ 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão 

a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular. 

§ 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 

serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

CAPÍTULO III 

Da Educação Profissional 

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva. 

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, 

bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso 

à educação profissional. 

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou 

por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no 

ambiente de trabalho. 

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá 

ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão 

de estudos. 

Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando 

registrados, terão validade nacional. 

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão 

cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de 

aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. 

CAPÍTULO IV 

Da Educação Superior 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
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I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 

e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição. 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada 

caso pelas instituições de ensino. 

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou 

privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. 

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 

instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, 

após processo regular de avaliação. 

§ 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela 

avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o 
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caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em 

suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. 

§ 2º. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção 

acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, 

para a superação das deficiências. 

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no 

mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver. 

§ 1º. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os 

programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, 

qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a 

cumprir as respectivas condições. 

§ 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por 

meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca 

examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as 

normas dos sistemas de ensino. 

§ 3º. É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação 

a distância. 

§ 4º. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de 

graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo 

obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão 

orçamentária. 

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade 

nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e 

aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades 

indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados 

por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, 

respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só 

poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós –graduação 

reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou 

superior. 

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares 

para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. 

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. 
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Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão 

matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem 

capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. 

Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar 

sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos 

desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos 

normativos dos sistemas de ensino. 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano, que se caracterizam por: 

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e 

nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 

doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de 

outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 

previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do 

respectivo sistema de ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes; 

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e 

atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do 

seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas 

gerais atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 

serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos 

institucionais; 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas 

leis e nos respectivos estatutos; 
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X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de 

convênios com entidades públicas e privadas. 

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos 

seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários 

disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

V - contratação e dispensa de professores; 

VI - planos de carreira docente. 

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto 

jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e 

financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime 

jurídico do seu pessoal. 

§ 1º. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, 

as universidades públicas poderão: 

I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano 

de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis; 

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais 

concernentes; 

III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 

serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder 

mantenedor; 

IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 

V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e 

funcionamento; 

VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder 

competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos; 

VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, 

financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. 

§ 2º. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que 

comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação 

realizada pelo Poder Público. 

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos 

suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por 

ela mantidas. 
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Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 

democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que 

participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos 

em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e 

modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 

Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao 

mínimo de oito horas semanais de aulas. 

CAPÍTULO V 

Da Educação Especial 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais. 

§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual 

ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para 

o respectivo nível do ensino regular. 
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Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 

Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de 

ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 

TÍTULO VI 

Dos Profissionais da Educação 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 

atividades. 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 

superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras 

séries do ensino fundamental; 

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior 

que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis. 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos 

de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de 

ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, 

no mínimo, trezentas horas. 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós - 

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
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Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em 

área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

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

VI - condições adequadas de trabalho. 

Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 

quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 

TÍTULO VII 

Dos Recursos financeiros 

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 

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

II - receita de transferências constitucionais e outras transferências; 

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

IV - receita de incentivos fiscais; 

V - outros recursos previstos em lei. 

Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas 

Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as 

transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

§ 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será 

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

§ 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as 

operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. 

§ 3º. Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, 

será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, 

por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de 

arrecadação. 
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§ 4º. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que 

resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e 

corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. 

§ 5º. O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela 

educação, observados os seguintes prazos: 

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;  

II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo 

dia; 

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia 

do mês subseqüente. 

§ 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização 

civil e criminal das autoridades competentes. 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas 

realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de 

todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino; 

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 

aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos 

incisos deste artigo; 

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte 

escolar. 

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas 

realizadas com: 

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos 

sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à 

sua expansão; 

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou 

cultural; 

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, 

inclusive diplomáticos; 
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IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social; 

V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a 

rede escolar; 

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou 

em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão 

apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se 

refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal. 

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de 

recursos públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, no art. 

60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. 

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, 

baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. 

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final 

de cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando variações regionais no 

custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. 

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a 

corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de 

qualidade de ensino. 

§ 1º. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a 

capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito 

Federal ou do Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. 

§ 2º. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os 

recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. 

§ 3º. Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º, a União poderá fazer a 

transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número 

de alunos que efetivamente freqüentam a escola. 

§ 4º. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, 

dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua 

responsabilidade, conforme o inciso VI do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em 

número inferior à sua capacidade de atendimento. 

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao 

efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do disposto nesta Lei, sem 

prejuízo de outras prescrições legais. 
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Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 

escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, 

bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto; 

II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 

III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 

confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades; 

IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. 

§ 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a 

educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, 

quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, 

ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. 

§ 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro 

do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo. 

TÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 

fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino 

e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, 

com os seguintes objetivos: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 

históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e 

ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas 

e não-índias. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da 

educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de 

ensino e pesquisa. 

§ 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 

§ 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de 

Educação, terão os seguintes objetivos: 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena; 

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar 

nas comunidades indígenas; 

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas comunidades; 
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IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. 

§ 1º. A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida 

por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma 

relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º. As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à distância 

e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, 

podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 

§ 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens; 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de 

canais comerciais. 

Art. 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde 

que obedecidas às disposições desta Lei. 

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para realização dos estágios dos 

alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição. 

Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelecem vínculo 

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra 

acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação específica. 

Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de 

acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. 

Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino 

e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo 

com seu rendimento e seu plano de estudos. 

Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de 

concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino 

que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais de seis anos, 

ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-

ão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e 

Tecnologia, nos termos da legislação específica. 

TÍTULO IX 
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Das Disposições Transitórias 

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta 

Lei. 

§ 1º. A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao 

Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez 

anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

§ 2º. O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial 

atenção para os grupos de sete a quatorze e de quinze a dezesseis anos de idade. 

§ 3º. Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 

I - matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir 

dos seis anos, no ensino fundamental; 

II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente 

escolarizados; 

III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 

também, para isto, os recursos da educação a distância; 

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema 

nacional de avaliação do rendimento escolar. 

§ 4º. Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço. 

§ 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 

públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 

§ 6º. A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

bem como a dos Estados aos seus Municípios, fica m condicionadas ao cumprimento do art. 

212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. 

Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação 

educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da 

data de sua publicação. 

§ 1º. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos 

desta Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes 

estabelecidos. 

§ 2º. O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos II e III do art. 52 é 

de oito anos. 

Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo 

de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. 

Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta 

Lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, 

pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. 
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Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 

5.540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 9.131, de 24 de novembro 

de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 de agosto 

de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei que as 

modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. 

 

Brasília, 20 de dezembro de 1996, 175º da Independência e 108º da República. 

Fernando Henrique Cardoso 

Paulo Renato Souza 
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Anexo II 
Roteiro das Entrevistas 
 

1- Qual a sua formação? 

 

2- Quanto tempo faz que você leciona? 

 

3- Você trabalha na rede particular ou na rede pública de ensino? 

 

4- Atua em que nível? Fundamental, Médio ou Superior? 

 

5- Para começar a lecionar na escola, você fez algum tipo de teste? 

 

6- Durante o teste foi perguntado à você sobre algum conhecimento prévio sobre 

a LDB? 

 

7- Você possui conhecimento sobre a LDB? 

 

8- Durante a sua formação, foi cobrado em algum momento conhecimento sobre 

a LDB?  

 

9- Você acha que é importante o professor ter conhecimento sobre a LDB? Em 

quais aspectos da LDB? 

 

10- Você utiliza esse conhecimento durante suas aulas? 

 

11- Você já leu a LDB? 

 

12- Você cumpre o que a LDB pede na sala de aula? 

 

13- Você cumpre parte dos objetivos da LDB? Você sabe quais são os objetivos 

na sua área de formação? 

 

14- A escola que você trabalha, cumpre o que a LDB pede? 
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15- Você forma um cidadão crítico, pensante e reflexivo? Desenvolve o espírito 

científico? Como? 

 

16- Na instituição em que você trabalha, estabelece vínculos e presta serviços 

especializados à comunidade e tem uma relação de reciprocidade com a 

mesma?  

 

17- Você acredita que a qualidade dos cursos ministrados no período noturno é o 

mesmo do período diurno?  

 

18- Para você a LDB é eficaz? 

 

19- Para você, o que é possível cumprir da LDB? Cite alguns aspectos. 

 

20- Na sua opinião a LDB deveria ser repensada, ou reelaborada? Em que 

aspectos? 

 

21- Tem algum item da LDB que você gostaria de comentar? 

 

22- Na sua opinião, o que falta (ou faltou) nos cursos de licenciatura? 

 

23- Você acha que o governo deveria cobrar mais conhecimento dos professores 

sobre a LDB, suas regras, ou qualquer coisa assim? 

 

24- Dê sua opinião sobre a LDB. 

 

25-  Você teve a disciplina “Estrutura e Funcionamento” ou “Política Educacional”, 

a achou útil? Você a utiliza no seu dia-a-dia em sala de aula? 

 

26- Você acha que aprendeu tudo na disciplina ou deveria ter visto mais alguma 

coisa? O quê? 
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Anexo III 
Transcrições: 

 
Entrevista com MC 

Data 04/06/2007 
 

1- Qual a sua formação? 

      Letras- Português - Inglês -  Licenciatura Plena pela Faculdades Integradas Nove 

de Julho 

 

2- Quanto tempo faz que você leciona? 

Faz 8 ou 9 anos contando com ensino fundamental, ensino médio e ensino 

superior.  

 

3- Você trabalha na rede particular ou na rede pública de ensino? 

     Agora na rede particular. 

 

4- Atua em que nível? Fundamental, Médio ou Superior? 

     Nível Superior. 

 

5- Para começar a lecionar na escola, você fez algum tipo de teste? 

Fiz uma entrevista. 

 

6- Durante o teste foi perguntado à você sobre algum conhecimento prévio sobre 

a LDB? 

     Não. 

 

7- Você possui conhecimento sobre a LDB? 

Possuo, parcial. 

 

8- Durante a sua formação, foi cobrado em algum momento conhecimento sobre 

a LDB?  
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     Cobrado? Tínhamos a disciplina Estrutura e Funcionamento do 1º e do 2º graus, 

e daí estudávamos o que hoje virou a LDB. 

 

9- Você acha que é importante o professor ter conhecimento sobre a LDB? Em 

quais aspectos da LDB? 

Acho importante sim que ele tenha conhecimento, principalmente para que ele 

possa ter consciência da aplicabilidade dessa legislação. 

 

10- Você utiliza esse conhecimento durante suas aulas? 

Parcialmente. 

 

11- Você já leu a LDB? 

Li, no que se refere ao ensino da língua estrangeira.  Dei uma olhadinha, não li 

inteira, não!!  

 

12- Você cumpre o que a LDB pede na sala de aula? 

Parcialmente. Tudo que não é possível, eu não faço. 

Então você descumpre?? 

 Descumpro?? Não... tudo que não é possível... ficamos na possibilidade...o que 

é possível a gente faz, o que não é, você tenta adaptar. 

 

13- Você cumpre parte dos objetivos da LDB?  

É proporcional... um pouco que eu cumpro, é o pouco do objetivo que no papel é 

muito bonito; agora na prática!  

 

14- Você sabe quais são os objetivos na sua área de formação? 

Sim... 

a) Tornar o aluno falante da língua portuguesa, fluente na língua estrangeira; 

b) Proporcionar e propiciar situações e oportunidades comunicativas afim de que 

esse aluno possa atuar também de forma comunicativa usando e tão somente 

a língua estrangeira. 

 

15- A escola que você trabalha, cumpre o que a LDB pede? 
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Parcialmente, o que for possível e não muito difícil, daí torna-se possível... agora 

dizer que tem a LDB como livro para ser seguido, não.  

Acredito que a LDB saiba disso, principalmente na área de ensino da Língua 

estrangeira o que se pede é pouco perto do que se faz realmente, eles fazem muito 

pouco. 

 

16- Você forma um cidadão crítico, pensante e reflexivo? Desenvolve o espírito 

científico? Como? 

Não. Eu tento, de verdade. Eu apresento e discuto (quando possível) textos 

teóricos que trate dessa noção crítica, ou quando se trata de aula de leitura, procuro 

trazer textos para despertar nos alunos uma forma diferente de ler (formas implícitas 

e explícitas), e quem sabe assim conseguir despertar a consciência crítica.  

Faço também discussões sobre as posturas do professor e postura do 

aluno. Da conscientização do aprendiz. 

Mas dizer que eu forma crítico, não, pois a minha disciplina não é sozinha,  e o perfil 

dessa moçada não é um perfil muito crítico, não. 

 

17- Na instituição em que você trabalha, estabelece vínculos e presta serviços 

especializados à comunidade e tem uma relação de reciprocidade com a 

mesma?  

Sim. Dentro da língua estrangeira não, mas dentro da educação, saúde, 

sim. 

 

18- Você acredita que a qualidade dos cursos ministrados no período noturno é o 

mesmo do período diurno?  

Não. Por que tem uma cultura tanto do aluno quanto do professor. O aluno vem 

com a desculpa que está  cansado, e o professor também não "pode” cobrar muito. 

 

19- Mas a LDB não fala que os cursos tem que fornecer qualidade igual? Como 

fica? 

Teoricamente...  Não fica... então fica como está, vemos o resultado que está fica 

assim, pessoas mal formadas,  digamos, semi formadas. Então não existe o 

analfabeto funcional, agora vai existir os formados não-funcional. E vai sair bastante 
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daqui para frente. Por exemplo o EAD, a progressão continuada que já está no Rio 

de Janeiro...  

20- Para você a LDB é eficaz? 

Se fosse cumprida ao pé da letra sim, mas como não é aplicada, não. A diferença 

está entre a  teoria e a prática. É muito lindo, mas a realidade é muito diferente. 

 

21- Para você, o que é possível cumprir da LDB? Cite alguns aspectos. 

Vou falar da minha área, mas houvesse boa vontade e compromisso 

pedagógico e desenvolvimento do aluno das suas capacidades intelectuais 

cognitivas, por exemplo. Seria possível cumprir pelo menos 70% ou 80%. Mas na 

verdade não é isso que acontece, atualmente ela só é trabalhada 5%, pelo menos 

no ensino superior. Onde eu trabalho, não existe uma linha de pesquisa para o 

ensino da língua estrangeira,  isso não é fomentado, não existe esse fomento, nem 

em outros lugares em que eu já trabalhei, também não há esse fomento para a 

pesquisa. 

 

22- Na sua opinião a LDB deveria ser repensada, ou reelaborada? Em que 

aspectos? 

Não somente a LDB, tem que haver um equilíbrio entre o que a lei diz e o 

que é possível fazer.   

Por exemplo, quando se diz em pesquisa para o ensino da língua estrangeira 

deveria então estar previsto na LDB, pelo menos para o ensino da língua 

estrangeira, uma verba para os alunos  graduandos, tivessem a oportunidade de um 

intercâmbio cultural, isso não existe, ou, laboratórios de pesquisas, convênio com 

instituições públicas. Só por aí você pode ver que ela precisaria ser reformulada, 

nestes parâmetros, e o que tem de bom, precisa ser cumprido! 

 

23- Tem algum item da LDB que você gostaria de comentar? 

Não, particularmente.  

 

24- Na sua opinião, o que falta (ou faltou) nos cursos de licenciatura? 

O fomento a pesquisa. E a formação do aluno pesquisador. Pesquisador de 

verdade. Não é pesquisador que escreveu um artigo porque ele leu 3 textos e 

escreveu. E formar a opinião que já está prá lá de pré-concebida. Nós precisamos 
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formar alunos conscientes do que é pesquisa e do que é ser pesquisador. Ao longo 

da formação que esse aluno seja apresentado a diversas situações de pesquisa, e 

para isso é preciso de dinheiro. E no momento ninguém está disponibilizando nada!   

 

25- Você acha que o governo deveria cobrar mais conhecimento dos professores 

sobre a LDB, suas regras, ou qualquer coisa assim? 

Ele já faz isso de uma forma ridícula, mas faz. Quando abre os concursos 

públicos e as pessoas sabem que vai cair na prova, daí eles saem em busca do 

conhecimento, mas só para o horário da prova, depois de meia hora, ninguém sabe 

mais nada. Essa é a única forma que um professor vê a legislação. 

 

Agora você nunca foi cobrada, pois trabalha na rede particular. Como fica? 

Precisaria, deveria ter uma cobrança, mas a aplicabilidade deveria ser 

possível. A legislação é muito bonita no papel, mas sua aplicabilidade... não é eficaz. 

Claro que tem seus defeitos. Ela fica num indo e voltando, ela poderia ser mais 

objetiva, e garantir a aplicabilidade. Se tenha no objetivo fazer com que o aluno seja 

capaz de entender, interpretar e ler um texto em outra língua, que se dê essa 

oportunidade. Você tem os adolescentes na escola, mesmo nas escolas particulares, 

um índice muito baixo, os que sabem falar, se comunicar, em outra língua. Os que 

tem oportunidade de viajar, nem se fale. 

Nossos alunos não sabem nem falar, como vão dar aula dessa língua? 

Conclui-se que nossos alunos serão mal formados. 

 

26- Dê sua opinião sobre a LDB. 

No geral... acho que para inglês ver é muito bom... para a realidade 

brasileira ela precisa ser não remodelada, mas, veja a  lei 5692, era linda.... “O aluno 

tem que passar, ele tem o direito a ser exposto a aprendizagem de forma positiva...  

o aluno tem que passar por uma parte construtivista ...” quantos você conhece que 

conseguiu  fazer isso? Nenhum, não é? Falo isso com memórias de aluna, não com 

memórias de professora. Eu vi muita coisa, na escola em que eu estudava, estou 

falando de 1978, 1979, que havia mais boa vontade do professor, do que a boa 

vontade da escola, do que do próprio Estado. Os cuidados com a Escola e com os 

prédios, era diferente, já existia  naquela época uma degradação da escola, muita 

coisa nem se aprende mais, todos nós íamos para o pátio astear a bandeira, 
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respeito pelos funcionários, professores, diretora. Agora não existe mais... hoje, nós 

precisamos falar sobre futebol, para que os alunos fiquem quietos, para ser um 

professor legal. E que escola é essa? Que papel é esse? O papel está muito fora da 

realidade. A LDB tem que deslumbrar os três lados: Escola, Professor e Alunado. 

             Em geral, é para inglês ver mesmo!! 

 

 

Entrevista com MR 
15/09/2007 

 

1- Qual a sua formação? 

Pedagoga 

 

2- Quanto tempo faz que você leciona? 

No Ensino Superior, 5 anos. Mas sou aposentada na Prefeitura Municipal de São 

Paulo como Diretora de Ensino. 

 

3- Você trabalha na rede particular ou na rede pública de ensino? 

Agora na rede particular, antes na Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

4- Atua em que nível? Fundamental, Médio ou Superior? 

Agora somente no Superior. 

 

5- Para começar a lecionar na escola, você fez algum tipo de teste? 

Aqui sim, primeiro uma entrevista. Depois foi colocado uns livrinhos, tivemos um 

tempo bem curto para ver do que se tratava o livro. Eramos em sete colegas, e 

tivemos que apresentar uma aula sobre o assunto do livro. 

 

6- Durante o teste foi perguntado à você sobre algum conhecimento prévio sobre 

a LDB? 

Não, durante o teste não. Mas durante a entrevista sim. Mas só porque eu ia 

trabalhar com a Pedagogia 1100, e tinha sido Diretora do Município de São Paulo, e 

iria trabalhar com a disciplina Política Escolar, e também  por conta do meu 

currículo, e era a pessoa indicada para trabalhar com as turmas. 
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7- Você possui conhecimento sobre a LDB? 

Sim. 

 

8- Durante a sua formação, foi cobrado em algum momento conhecimento sobre 

a LDB?  

Sim, como aluna da Uninove me lembro que tive a disciplina Estrutura e 

Funcionamento, e não a contento como a esperava, eu batalhei para aprender 

sozinha. Porque no meu tempo da Faculdade,  fiz um esforço sozinha, porque o 

professor não tinha uma metodologia legal para trabalhar isso, fazia perguntas e 

você tinha que procurar na LDB da época onde estava aquilo e como foi anterior a 

1996, com certeza só precisava da 5692/71 e que fazia algumas alterações na  

4024/61, então achei fraquinho o método. O que eu vivi errado lá trás, eu tento 

consertar agora. 

Ainda bem que a gente conserta, que ainda dá tempo. Risos... 

 

9- Você acha que é importante o professor ter conhecimento sobre a LDB? Em 

quais aspectos da LDB? 

Eu acho imprescindível que o professor, principalmente os nossos que escolhem 

administração escolar, ou seja querem ser um dia Diretor de escola, querem ser 

coordenadores de escola, querem ser donos de escola, que tenham pelo menos o 

conhecimento das leis gerais da educação, de toda parte do sistema federal, mas é 

difícil você envolver, pois é um tema que ou você gosta ou você não gosta... mas 

acho importante sim.  

Percebi isso quando eu era Diretora, as minhas professoras falavam muito em 

direitos, então um dia numa reunião falei assim,  é fácil apontar os direitos que a 

gente tem, mas será que os deveres são claros na cabeça de vocês? Aí comecei a 

perceber que elas não tinham a mínima noção, por exemplo... a gente falava em 

artigo, parágrafo... e elas ficavam olhando para você como se você fosse um 

espantalho...  Também percebi que a vida funcional delas, elas sabiam pouco das 

leis, os  quais eram os direitos delas o que era uma evolução funcional, o que era 

um adicional. Então o que elas passaram a fazer, perguntar para mim sobre isso. 

E eu achei prudente, propor uma coisa para elas, em toda reunião elas não viriam 

meia hora inicial da reunião falando de algum aspecto da legislação. Então elas 
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apontavam, para a coordenadora ou para mim, e  eu me preparava naquele assunto, 

e explicava, então as coisas se tornavam mais claras. Elas tinham muita euforia de 

dizer eu quero isso, eu quero aquilo... mas não sabiam bem o porque, quando 

tinham o direito aquilo, depois de quanto tempo, como que contava...  eu acho que 

foi bem produtivo, pois estava com muitas falhas, coisas bobas na Prefeitura como 

abono de faltas; elas diziam: “eu abonei ontem” e eu dizia: “não, não você está 

solicitando o seu abono da sua falta. Você está solicitando para eu abonar”. Por que 

elas não tinham noção de que é um direito do diretor dá ou não. Então eu percebi 

que era um erro da faculdade, pois não era explicado. 

Até o entendimento, porque na verdade, as pessoas usam o termo errado. 

É claro que eu me dediquei mais na prefeitura, no estatuto, as leis, e tudo mais, mas 

a própria 9394/96 eu só fiquei 6 meses com ela, pois eu me aposentei em 1997.  

Mas eu acompanhei o seu andamento.  

 

10- Você utiliza esse conhecimento durante suas aulas? 

Muito... como sou professora da pedagogia e também dentro das oficinas. E como 

sou professora de estágio, utilizo também. Então agora no 6º semestre, que elas 

vêem a parte teórica, faço as meninas fazerem também o calendário, uma ata de 

reunião, memorando, e tudo mais.  

 

11- Você já leu a LDB? 

Sim, várias vezes.  

 

12- Você cumpre o que a LDB pede na sala de aula? 

Sim, cumpro. De vez em quando a gente tem que deixar a gestão democrática na 

gaveta, e  ser mais dura, tem que colocar parâmetros. Mas tento cumprir pelo menos 

80% deles. 

 

13- Você cumpre parte dos objetivos da LDB? Você sabe quais são os objetivos 

na sua área de formação? 

Cumpro. São elas: A gestão democrático , o aluno reflexivo, o aluno participativo, 

ouvir os pais, tudo é muito bonito na teoria, tem que fazer acontecer. É o que eu falo 

para as meninas, ninguém prega ser um diretor democrático, e chega na hora e só 

impõe, só dita ordens, só manda isso, só manda aquilo... nós temos que vivenciar e 
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colocar em prática. Tenho procurado com que elas sejam avaliadas ao longo do 

processo, avaliação não é só no dia do 1º GQ e no dia do 2º GQ, mas você avaliar a 

participação, o envolvimento, a leitura por exemplo, que a gente vê, é o grande nó 

do ensino superior. Você impor uma leitura de um livro  para a prova integrada, isso 

é um grande problema, principalmente para o professor. Enfim, fazer com que elas 

respeitem a escola, as pessoas, o professor, o outro. 

 

14- A escola que você trabalha, cumpre o que a LDB pede? 

Sim, proporcionam muitos cursos; a educação continuada; os dias letivos; a rotina; 

os alunos que se sobressaem são encaminhados para a pós, para o projeto 

científico; a pesquisa; as atividades complementares; então acredito que sim.   

 

15- Você forma um cidadão crítico, pensante e reflexivo? Desenvolve o espírito 

científico? Como? 

É difícil dizer se forma, mas a gente tenta pelo menos. Trabalho com questões que 

caem em concursos, se foram bem formulas e se não foram. Então trabalho com 

essas questões e faço com que elas encontrem as questões na LDB, pois elas 

precisam aprender procurar na LDB, precisam aprender manusear a LDB. 

Desenvolve o espírito crítico? 

   Ah, isso sim, eles são críticos, alguns bem ativos, tem outros que são 

participativos, que você percebe que lêem os textos, que vem com as dúvidas, que 

quando você tem alguma novidade tem algum...  as vezes você dá alguma coisa 

eles já falam “isso serve para o meu TCC”. Você percebe que tem alguns bem 

envolvidos com o trabalho. Isso é muito legal. 

 

E o espírito científico? 

O espírito científico até dá. A pesquisa é algo importante, mas não a pesquisa que 

infelizmente hoje eles tem acesso. Apertou o botão saiu o trabalho pronto. Ele pode 

até apertar o botão, imprimir o texto, mas a gente espera que ele leia dois textos, e 

ele elabore pelo menos um texto.  

Agora neste semestre sou professora no EAD, em Estrutura, e peço uma pesquisa 

do Manifesto dos Pioneiros, e elas acham que é só ir no Google recortar e colar e 

me mandar, é suficiente. Você tem 70 trabalhos para ler, no mínimo 50, são todos 

iguais. Daí você explica, que elas precisam aprender que alas precisam citar, falar 
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com suas próprias palavras, fazer citação dos autores, a mas a pesquisa não é só 

copiar, é pensar... e fazer sempre um fechamento. Tudo isso é muito importante.  

  

16- Na instituição em que você trabalha, estabelece vínculos e presta serviços 

especializados à comunidade e tem uma relação de reciprocidade com a 

mesma?  

Sim, nós temos conhecimentos com vários trabalhos desenvolvidos. Como a 

fisioterapia; a arquitetura que fazem as brinquedoteca; a pedagogia; perto do 

imposto de renda, os alunos de direito fazem de graça os imposto para alunos e 

outras pessoas também; no inverno, a doação de roupas; para os calouro, o plantio 

de árvores... etc. 

 

17- Você acredita que a qualidade dos cursos ministrados no período noturno é o 

mesmo do período diurno?  

Eu acho. Eu nunca lecionei, mas pelo que eu escutei falar, apenas a turma da 

manhã que são mais paparicados e a noite são alunos mais sofridos, que vem do 

trabalho, que estão cochilando por estarem cansados. Mas o interesse,  é o mesmo. 

As turmas da noite são mais sofridas.  

 

18- Para você a LDB é eficaz? 

É. E dentro de tudo que a gente já passou em educação, eu estudei pela 4024, fui 

profissional na prefeitura pela 5692, de 72 em diante, todos os anos dela. E me 

aposentei pela 96.  

E trabalha com 9394. 

E hoje trabalho com a de 96. Houve uma evolução. Nenhuma foi perfeita, talvez, 

nenhuma. Mas acho que essa trouxe mais caminho, mais abertura. O brasileiro não 

sabe lidar com a democracia. Confunde a democracia com bagunça e faz o que 

quer. E não é isso. Essa trouxe mais caminho. A própria progressão continuada  foi 

mal interpretada, não quer dizer que passa automático, não sei de onde tiraram isso.  

Todas as crianças e jovens tem etapas, tem que cumprir um conteúdos mínimos em 

cada série, e ir evoluindo, e pode ao longo de cada série se tornar um cidadão bem 

preparado, etc. e isso não quer dizer que ele pode ir empurrando com a barriga, isso 

não aprendeu na 1ª série, vamos passar para a 2ª,  e dá no que dá,  estes textos 
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que a gente pega, textos completamente errado, não só na pedagogia, em todos os 

cursos.  

 

19- Para você, o que é possível cumprir da LDB? Cite alguns aspectos. 

Eu acho que dentro do ensino superior,  a pesquisa, estágio, o aluno crítico, o aluno 

reflexivo, o cumprimento dos dias letivos, o cumprimento das 300 horas, as 

atividades complementares, pois os alunos muitas vezes acham que é invenção da 

universidade, e quando eles aprendem na legislação, eles realmente vêem que está 

lá escrito. E isso é muito legal. Então, eles por si só acabam descobrindo que 

realmente são obrigados a cumprir o que está na legislação. 

 

20- Na sua opinião a LDB deveria ser repensada, ou reelaborada? Em que 

aspectos? 

Eu acho que a legislação no Brasil não deveriam demorar tanto para serem 

homologadas, as vezes as idéias são boas e outras coisas que não estão dando 

certo deveriam ter um período menor, mas a LDB, neste momento quando 

terminaram os 10 anos, era necessário que ninguém mudassem, pois assim as 

pessoas não se perdem, pois as escolas estão começando a se adaptar agora. 

Agora é um exagero deixar uma legislação 25 anos no poder. Também existem 

outros pontos a serem ressaltados como a progressão continuada, por exemplo. E 

que agora vão chegando na universidade... nós sabemos bem disso. Risos... não 

é?? 

 

21- Tem algum item da LDB que você gostaria de comentar? 

É, eu acho tem como objetivo qualidade no ensino, um professor de qualidade, 

formação continuada, a progressão continuada, todos deveriam estar bem 

conscientes do que se dá em língua portuguesa, ler e interpretar, desde a pré 

escola, você mostra “um patinho amarelinho saiu da lagoa” e perguntar: “quem saiu 

da lagoa?”, e no ensino superior, muitas vezes ele não sabe interpretar, se você 

colocar uma palavra mais difícil na prova, e não falar o sinônimo, pode contar que 

ele erra a questão,  pois não pertence ao mundo dele. 

 

22- Na sua opinião, o que falta (ou faltou) nos cursos de licenciatura? 

Professores comprometidos. 
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Dos professores  velhos ou dos novos? 

Um pouco de tudo. 

Tem professores que só sabem dar a mesma coisa. Pode mudar o nome da 

disciplina, mas a matéria é a mesma sempre. 

Responsabilidade e respeito pelo aluno. Compromisso. Estas palavras tem que fazer 

parte do nosso dia-a-dia. Eu sempre ensino isso aos meus alunos. Isso é muito 

importante. 

 

23- Você acha que o governo deveria cobrar mais conhecimento dos professores 

sobre a LDB, suas regras, ou qualquer coisa assim? 

Não sei como ele deveria cobrar, mas as próprias capacitações, os colóquios, os 

congressos. Por exemplo, aquele congresso daqui do Frei Caneca, é muito 

interessante, mas tem muita gente que não vai pela grana, ou pelo tempo. E como 

resolver isso? Ou até mesmo por pura acomodação!! 

 

24- Dê sua opinião sobre a LDB. 

Há coisas que dever ser revistas e ponderadas, e não adianta mudar ter uma lei 

maravilhosa e perfeita, nós não vamos conseguir nada se você não conseguir mudar 

a cabeça do professor. Um professor envolvido com a educação, só está na 

educação quem ama e quem gosta do que faz, quem tem paixão por esse trabalho. 

Não tenho nada contra os revendedores de Yakut e Avon. Mas fica na educação 

quem gosta, pois nós estamos lidando com gente, e precisamos lidar com gente. 

Nós precisamos de gente que ama o que faz. 

 

 

Entrevista JL 
28/09/2007 

 
 
1- Qual a sua formação? 

Sou Doutor em Linguagem e Educação. Mestre em Língua Portuguesa. Licenciado 

em Letras. 

 

2- Quanto tempo faz que você leciona? 
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Faz  exatos 12 anos. 

 

3- Você trabalha na rede particular ou na rede pública de ensino? 

Na rede particular. 

 

4- Atua em que nível? Fundamental, Médio ou Superior? 

Somente no Ensino Superior. 

 

5- Para começar a lecionar na escola, você fez algum tipo de teste? 

Entrevista, mas fui indicado por uma ex-professor.  

Comecei dando aulas no Ensino Fundamental II (7.ª e 8.ª séries) da Rede particular. 

 

6- Durante o teste foi perguntado à você sobre algum conhecimento prévio sobre a 

LDB? 

Não. 

 

7- Você possui conhecimento sobre a LDB? 

Não profundamente. 

 

8- Durante a sua formação, foi cobrado em algum momento conhecimento sobre a 

LDB?  

Honestamente, não. 

 

9- Você acha que é importante o professor ter conhecimento sobre a LDB? Em quais 

aspectos da LDB? 

Sim, naqueles que mais diretamente dizem respeito à sua prática escolar e à sua 

formação profissional. 

 

10- Você utiliza esse conhecimento durante suas aulas? 

Raramente. Ocasionalmente nas aulas de Metodologia. 

 

11- Você já leu a LDB? 

Sim, mas ela é chata... 

É isso os alunos também acham... risos... 
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E eu também... por isso que eu acho que ninguém lê... ou quase ninguém se 

interessa... 

 

12- Você cumpre o que a LDB pede na sala de aula? 

Cumpro, ou acho que cumpro né... 

 

13- Você cumpre parte dos objetivos da LDB? Você sabe quais são os objetivos na 

sua área de formação? 

Parte? Acredito que sim... Claro, nunca aprofundei devidamente a LDB. Minha leitura 

foi a mais superficial possível. 

 

14- A escola que você trabalha, cumpre o que a LDB pede? 

Acredito que sim, pois acaba de virar Universidade... risos... 

 

15- Você forma um cidadão crítico, pensante e reflexivo? Desenvolve o espírito 

científico? Como? 

Acredito que sim. Tanto pelas reflexões com que pontuo as minhas aulas, como pela 

metodologia que desenvolvo no processo ensino-aprendizagem, que procuro 

centrar, dentro do possível, no protagonismo do aluno e no desenvolvimento da 

construção autônoma, mas não independente, do conhecimento. 

 

16- Na instituição em que você trabalha, estabelece vínculos e presta serviços 

especializados à comunidade e tem uma relação de reciprocidade com a mesma?  

Sim, e muitos, em quase todas as áreas que atua. 

 

17- Você acredita que a qualidade dos cursos ministrados no período noturno é o 

mesmo do período diurno?  

Não: no mínimo, alunos e professores estão mais cansados do que estariam durante 

o dia. Além disso, o tempo cronológico de aula é menor. 

 

18- Para você a LDB é eficaz? 

Enquanto reflexão sobre diretrizes e bases de ensino, sim. 

 

19- Para você, o que é possível cumprir da LDB? Cite alguns aspectos. 
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Há a dimensão do possível e a dimensão do moral.  

Em qual aspecto?  

Moralmente a profissão de professor deve ser repensada desde a sua raiz, visando 

à realidade brasileira e não aos avanços franceses ou norte-americanos nas teorias 

da Educação. 

 

20- Na sua opinião a LDB deveria ser repensada, ou reelaborada? Em que 

aspectos? 

Ela deveria ser conhecida e discutida em todo o processo de formação de 

professores. O problema que as chamadas disciplinas pedagógicas ainda são vistas, 

nas instituições de ensino superior, como adendo à licenciatura. Então, os 

professores ‘da área’ não se comprometem efetivamente com a formação docente, 

transferindo isso para os ‘pedagogos’. Essa dicotomia dificulta a familiaridade dos 

futuros professores com a LDB. É vista como um documento para pedagogos, não 

para a sociedade. 

 

21- Tem algum item da LDB que você gostaria de comentar? 

Não no momento. 

 

22- Na sua opinião, o que falta (ou faltou) nos cursos de licenciatura? 

Falta uma real e efetiva união entre as partes chamadas específicas e as 

pedagógicas. Acredito que o ideal é que não houvesse essa dicotomia e que a parte 

pedagógica fosse pensada em íntima associação com a parte específica, de 

preferência de forma única ou complementar e por professores da área específica. 

 

23- Você acha que o governo deveria cobrar mais conhecimento dos professores 

sobre a LDB, suas regras, ou qualquer coisa assim? 

Qualquer coisa assim. O governo deve cobrar os cursos de formação de 

professores: qualidade e quantidade de conhecimentos construídos. 

 

24- Dê sua opinião sobre a LDB. 

Mais papel de qualidade produzido no Brasil. Esperança de um futuro melhor. 

Também se vive de esperança, né? 

É, esse é o mal do brasileiro... viver de esperança!! Risos.... 
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25- Você teve a disciplina “Estrutura e Funcionamento” ou “Política Educacional”, a 

achou útil? Você a utiliza no seu dia-a-dia em sala de aula? 

Não, mas não sou grande adepto dessas disciplinas tais como estão formuladas. 

Por que?? 

Por que são mal formuladas, não são pensadas, apenas copiadas... Existem 

professores que mal preparam suas aulas, e chegam na sala de aula e nem sabem 

o assunto que devem falar com seus alunos, então os levam para o laboratório de 

informática, e pede para que eles pesquisem no site do “MEC” o que mais eles 

gostam, o que mais chama atenção... e assim lá se vai o semestre... os alunos 

adoram... os trabalhos de “recortar e colar” da internet não dá trabalho nem para 

corrigir, nem para fazer.  E aulas assim, ninguém reclama... é super divertida, não 

é?? 

 

26- Você acha que aprendeu tudo na disciplina ou deveria ter visto mais alguma 

coisa? O quê? 

Com certeza tínhamos muito que aprender... e sempre falta ou faltaram coisas... o 

tempo é sempre muito curto. Mas como disse anteriormente, essa disciplina é muito 

chata, ninguém gosta de ficar lá escutando o pobre professor  ficar falando das 

legislações, das normas, do que se deve fazer ou não na escola....  Então a 

conclusão que tenho, é que é muito difícil para o professor dessa disciplina trabalhar 

com esse conteúdo todo. 

 

 

Entrevista de CH 
10/10/2007 

 

 

1- Qual a sua formação? 

 Sou professora de Língua Portuguesa, Formada em Letras. Tenho Habilitação em 

Pedagogia e Supervisão Escolar. Fiz Pós Graduação em Gramática da Língua 

Portuguesa e, também, Professor do Ensino Universitário. Atualmente faço mestrado 

em Lingüística Aplicada Na PUC-SP.  
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2- Quanto tempo faz que você leciona? 

Dez anos no Ensino Superior e dezessete anos no Ensino Fundamental e Médio na 

rede pública de ensino.  

 

3- Você trabalha na rede particular ou na rede pública de ensino? 

Trabalho na rede particular e na rede pública.  

 

4- Atua em que nível? Fundamental, Médio ou Superior? 

Atualmente, tenho os três níveis: 7º série na rede pública; 1º colegial na rede pública 

e 1º e 2º semestres no ensino superior. 

 

5- Para começar a lecionar na escola, você fez algum tipo de teste? 

Na rede pública, preste concurso. No ensino superior, passei por teste de seleção 

(entrevista)  

 

6- Durante o teste foi perguntado à você sobre algum conhecimento prévio sobre 

a LDB? 

Não. 

 

7- Você possui conhecimento sobre a LDB? 

 

Lembro-me de minhas aulas, na faculdade, quando o professor falava sobre as Leis 

de Diretrizes e Bases, porém, no meu percurso, nunca precisei desse conhecimento, 

a não ser para prestar concurso de diretor. Meus conhecimentos, hoje, são muito 

poucos.   

 

8- Durante a sua formação, foi cobrado em algum momento conhecimento sobre 

a LDB?  

Somente em concurso público. 

 

9- Você acha que é importante o professor ter conhecimento sobre a LDB? Em 

quais aspectos da LDB? 

Sinceramente, não. Nesta área, fala-se muito do número da lei, se não me engano e 

se minha memória corresponde, ao número da lei, à reformulação dela (se estiver 
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certa), mas efetivamente o impacto que ela causou na educação, a não ser para os 

especialistas que a estudam, para nós outros, não tem importância. Acho que, e se 

não disser bobagem, os PCN’s (se adviram da LDB, não sei), mas os PCN’s 

causaram mais impacto, promoveram mais mudanças. Se estão interligados é algo 

que gostaria de saber.     

 

10-  Você utiliza esse conhecimento durante suas aulas? 

 Acho que não, pois até agora ninguém reclamou de nada... risos, nem fui mandada 

embora da instituição.  

 

11-  Você já leu a LDB? 

Como disse, minha lembrança é das aulas que tive. O documento nunca foi lido por 

mim. 

 

12-  Você cumpre o que a LDB pede na sala de aula? 

Desculpe, não sei informar. Mas acredito que sim, pois como já disse, ninguém me 

mandou embora até agora... rsrs... 

 

13-  Você cumpre parte dos objetivos da LDB? Você sabe quais são os objetivos 

na sua área de formação? 

Bom, pelas perguntas, se a LDB tem algo com as prescrições dos PCN’s, sei dos 

objetivos da minha área e cumpro, mesmo porque o material escolar, o livro didático, 

é escrito seguindo essas orientações. 

 

14-  A escola que você trabalha, cumpre o que a LDB pede? 

O ensino público está atado às normas e segue todas as prescrições que as leis 

impõem, minha escola é uma destas. 

 

15-  Você forma um cidadão crítico, pensante e reflexivo? Desenvolve o espírito 

científico? Como? 

É interessante esse jargão: “Tornar um cidadão crítico e reflexivo”. É dado a nós, 

professores, a incumbência de transformar cidadãos críticos e reflexivos, porém 

como fazer isso se esses alunos vêm de famílias cujos pais não se desenvolveram 

dessa maneira? Modificar uma cultura de pessoas, provenientes de classe social 
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operária e que sempre foi dada a ela somente a condição de se massa de trabalho 

árduo e de repente querer que seus filhos se tornem reflexivos é uma tarefa 

extremamente difícil. A Educação no Brasil será eficiente, neste sentido, se primeiro 

forem trabalhadas as enormes diferenças sociais que há neste país. 

O aluno de uma escola particular, por exemplo, desenvolve o espírito crítico e 

reflexivo. Há, inclusive, aulas especiais para isso onde se discutem os problemas da 

atualidade política, social, etc. 

Os alunos de escolas públicas, ainda que tenham professores que minimamente 

tentem desenvolver tais conhecimentos, não sente nesses alunos interesse em 

discutir os problemas da atualidade, porque sentem, estes alunos, nenhuma 

necessidade ou não dão importância, pois a discussão entre eles não levaria a nada, 

nenhuma mudança substancial do estado de coisas.         

 

16-  Na instituição em que você trabalha, estabelece vínculos e presta serviços 

especializados à comunidade e tem uma relação de reciprocidade com a 

mesma?  

A Escola Estadual, hoje, é muitas vezes refém da própria comunidade porque esta, a 

comunidade, quer que seus filhos tenham um tratamento dado em escolas 

particulares. Cada família tem problemas específicos e diferentes e quer que a 

escola dê conta de solucioná-los para atendê-los de maneira personalizada. Isto não 

é possível. A família vê na escola um local onde ela possa deixar seus filhos, 

independente do conhecimento que a criança possa adquirir: é um local seguro onde 

ela deixa seus filhos para que os pais possam trabalhar, ou em outro caso, o que 

ouço, para que as mães possam sair indo às compras com mais tranqüilidade. A 

sociedade perdeu a noção da importância de se valorizar a escola e professores 

diante dos filhos. Estes, não consideram o estudo importante e não vêm nele meio 

conseguirem se estabelecer na vida através do trabalho proveniente do estudo que 

ele tenha desenvolvido.        

 

17-  Você acredita que a qualidade dos cursos ministrados no período noturno é o 

mesmo do período diurno?  

Não. E isso se deve ao cansaço dos alunos que não estão, minimamente, num 

momento de prontidão para o aprendizado. Isso acontece nos mais nos cursos 

noturnos, pois os diurnos os alunos estão sempre mais dispostos. 
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18-  Para você a LDB é eficaz? 

Como disse acima, não saberia responder, mas, se eu, professora que apresenta 

um percurso nos três níveis de ensino até hoje não ouço e nunca me cobraram 

conhecimentos da LDB, digo nesta resposta que não é importante e nunca senti falta 

o conhecimento desta.  

 

19-  Para você, o que é possível cumprir da LDB? Cite alguns aspectos. 

Bem, como disse, não li a LDB, então poderei responder essa questão.  

 

20-  Na sua opinião a LDB deveria ser repensada, ou reelaborada? Em que 

aspectos? 

Segundo o que não sei sobre a LDB. Se é tão importante porque não discute-se 

mais em reuniões de professores. Se bem me lembro, a LDB é de alguns anos, pelo 

menos 1970, mais ou menos. Aconteceram mudanças? A LDB acompanhou? Por 

que nós professores não sabemos falar sobre ela?  

 

21- Tem algum item da LDB que você gostaria de comentar? 

Nenhum.   

 

22-  Na sua opinião, o que falta (ou faltou) nos cursos de licenciatura? 

Olhando para as duas pontas dos alunos que tenho: Ensino fundamental e Ensino 

superior, vejo que aos primeiros falta material adequado e moderno para que o 

professor possa trabalhar. São livros inconsistentes e que não levam o aluno ao 

raciocínio. O aluno gosta de ser estimulado, desafiado, assim aprende. No ensino 

superior, como o aluno chega com enorme defasagem, as faculdades procuram 

suprir essas falhas e para isso despende um tempo grande e não aprofunda nos 

conteúdos daquele nível. Conclusão, alunos sabem parcialmente sobre tudo. Para 

os cursos falta aprofundamento, porém os alunos apresentam dificuldades para 

aprofundamento porque não apresentam conhecimentos básicos.  

 

23-  Você acha que o governo deveria cobrar mais conhecimento dos professores 

sobre a LDB, suas regras, ou qualquer coisa assim? 
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Não. Não creio que o conhecimento de uma lei pudesse ter o poder de resolver 

todos os problemas e sim ações concretas do que poderiam advir dela. Procuro 

fazer com que meus alunos desenvolvam opinião, mas não creia que eu me arvore 

na defensora de um cidadão crítico e reflexivo, por muitos anos essa égide nunca 

deu certo no Brasil e é falaciosa. Precisamos, quanto a Educação, sermos mais “pé 

no chão”. Não é um conhecimento de uma lei que fará com que o ensino melhore, 

mas são as ações consistentes e voltadas para as reais necessidades de uma 

comunidade e chamando esta comunidade a dividir a responsabilidade da educação 

dos jovens que poderá fazer diferença.   

 

24-  Dê sua opinião sobre a LDB. 

Aqui, vou falar sobre os Pedagogos. Por muitos anos fui contra os Pedagogos, ainda 

que eu seja uma também. Temos a incrível falha de acharmos que as leis regem 

cabeças, modelos de ensino e não conseguimos sair da premissa da importância da 

LDB. Parece que ela só é importante para nós, e veja que , ainda que eu seja 

pedagoga , não conseguiria falar sobre essa lei, tenho vaga lembrança, mas não 

conseguiria explicar. Precisamos sair do estudo da lei para aplicação da lei. Procurar 

esmiuçar para o professor, para o diretor, para o coordenador essas diretrizes, 

então, poderemos começar a entender os objetivos reais do ensino.     

 

25-  Você teve a disciplina “Estrutura e Funcionamento” ou “Política Educacional”, 

a achou útil? Você a utiliza no seu dia-a-dia em sala de aula? 

Tive sim. Uma aula que ninguém prestava atenção : Estrutura e Funcionamento.  

 

26-  Você acha que aprendeu tudo na disciplina ou deveria ter visto mais alguma 

coisa? O quê? 

Minha maior revolta foi quando, ao passar num concurso público, no meu primeiro 

dia de trabalho, jogaram o diário em minhas mãos e me disseram: a sala é aquela. 

Nunca havia dado aula. Se as leis de diretrizes existem, se são para dar diretrizes, a 

escola é a primeira a não acata-las. Nos documentos oficiais aparecem as leis, mas 

não na prática. Aquilo que trouxe, como bagagem de conhecimentos do meu curso 

valeu para me iniciar, mas foi no dia-a-dia que desenvolvi o meu real estudo. 

Estudava com os alunos e não me senti segura nos meus primeiros anos quando 

lecionei para o ensino fundamental. 
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Percebi, muito cedo, que nós discutiríamos outros assuntos além da gramática, da 

interpretação de texto, discutiríamos o pai bêbado, a mãe que surrava, a gravidez 

precoce, a violência, etc. A escola trabalha em dois focos distintos: a aprendizagem 

e os problemas sociais, não é possível que se possa fazer um trabalho de ensino 

neste prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


