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BRASIL: PAPÉIS DOS GOVERNOS CENTRAL 
E REGIONAIS

Delarim Martins Gomes 1

Introdução

Papel é conceito de múltiplos significados. Neste texto, designa “obrigação legal 

ou função que se desempenha”, noções, estas, reportadas por diferentes dicionários2. 

Nesta perspectiva, o objetivo desta comunicação é evidenciar as relações entre as 

obrigações legais e as funções desempenhadas pelas diferentes instâncias de governo 

com relação à educação básica, no âmbito do Estado brasileiro.

Metodologicamente, criamos um referencial conceitual – detalhado no primeiro 

tópico – para estruturar a análise dos papéis de diferentes poderes do Estado e dos 

quatro níveis de governo. Quanto à linguagem, embora em graduações na modalidade 

de educação a distância seja frequente o tom coloquial, neste curso optamos pela 

linguagem formal-acadêmica, com viés didático, pois se trata de especialização.

O desenvolvimento está organizado em três tópicos. O primeiro, bases conceituais, 

ao pressupor a multiplicidade de experiências e culturas dos leitores, visa estabelecer 

referenciais conceituais que operem como conceitos-chave para a compreensão do 

segundo e terceiro tópicos, dedicados, respectivamente, à organização e funcionamento 

da educação básica brasileira e, adicionalmente, para facilitar a socialização de pontos-

de-vista e reflexões entre leitores deste material.

Com relação à importância da compreensão dos papéis governamentais, 

sucintamente, três são mais evidentes. Evocando o Mito da Caverna, de Platão, é 

altamente conveniente, aos que se envolvem com a educação, construir um cultura 

ampla, o que, de certa forma, é um saudável distanciamento dos estreitos limites da 

1  Dr. em Educação (UNESP/Marília-SP). Prof. de Organização e Funcionamento da Educação Básica do Instituto de Edu-
cação da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá.

2  Neste texto, utilizamos o Dicionário do pacote de softwares da Apple para MacBook Air, que não os elementos neces-
sários para referência bibliográfica.
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“caverna cultural” que nos aninha; segundo, retomando a proposição de que há que 

pensar global e agir local, é estratégico que o educador correlacione os interesses 

com que o poder nos constrange e a vontade de liberdade que nos estimula a lutar 

para que as coisas sejam diferentes do que sempre foram e, talvez, melhores; terceiro, 

a curiosidade que, desde a maçã do paraíso terrestre ou de sua correlata, a caixa de 

pandora, move homens e mulheres. E, por que não, também a nós, educadores?

1 Bases conceituais

Os mestres da filosofia escolástica, que floresceu na baixa Idade Média, como 

metodologia de aprendizagem, precediam toda discussão filosófica com uma sessão 

denominada definição dos termos, na qual os conceitos mais relevantes para a discussão 

eram definidos de forma a diminuir males entendidos e maximizar a compreensão do 

tema. Entre eles, era bastante corrente a máxima: se não souber sobre o que fala, pode 

acabar falando do que não quer.

O intuito desta sessão é estabelecer uma base conceitual que possibilite, a todo leitor, 

compreensão razoavelmente homogênea de termos-chave da discussão em tela. Isso 

se faz necessário porque palavras assemelham-se a ônibus, pois, tal como estes, em 

seu percurso, vão acolhendo significados diversos. Nesta situação, é conveniente que, 

ao utilizarmos palavras fundamentais ao discurso, no Brasil ou no Japão, tenhamos a 

certeza de que estamos nos reportando à mesma coisa.

Não se trata, precisamente, de conceitos singulares, mas de cinco constelações 

conceituais, no sentido de que vários conceitos com significados próximos se conjugam 

para figurar (nomear) um determinado estado de coisas, entendido como um recorte, 

provavelmente intersubjetivo, da realidade observada.

Sociedade. Na pólis grega, origem do conceito, a “sociedade” era integrada por 

governantes e governados; diferentemente, nas concepções atuais, a “sociedade civil” 

não inclui os governantes e estes, enquanto governo, não pertencem à sociedade civil 

(ALVES, 2004). Daí a possibilidade de distanciamentos, oposições e reaproximações 
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entre sociedade civil e governo. Em outras palavras, o risco de que o governo não 

atenda aos interesses da sociedade civil é presença permanente nessas relações. Por 

outro lado, a sociedade civil não é una, mas múltipla; constituída de indivíduos (uma 

gama de “gente do bem” a seu oposto), infinidades de organizações e grupos sociais 

com interesses distintos e, frequentemente, divergentes, que se expressam tanto pela 

opinião pública quanto por grupos de pressão.

Marcadamente, na concepção atual, infere-se que a sociedade civil não é dádiva da 

natureza, mas construção histórica que, em todas as sociedades latino-americanas, se 

configura como uma “armadilha de desigualdade”. Isto é, em nossos países, essa é uma 

das principais características sociais. A desigualdade é alta, persiste de uma geração a 

outra em contextos de baixa mobilidade social (PNUD, 2010), e os governos, ao longo 

de cinco séculos, não têm sido bem-sucedidos na superação da desigualdade. O Brasil, 

em particular, embora, na média, seja considerado um país com alto desenvolvimento 

humano, está entre os dez países mais desiguais do mundo (UNDP, 2016; SAMPAIO, 

2017).

Governo. Constituído para ser o executor da “vontade nacional”, mediante políticas 

de estado e políticas de governo. Embora não seja consenso, as primeiras são sistêmicas 

e duradouras (não se alteram de um governo a outro); por sua vez, as políticas de 

governo atendem, sobretudo, demandas da agenda política da campanha eleitoral e 

são pouco duradoras. Ambas são necessárias, porém, nas democracias mais sólidas, 

as políticas de estado têm prevalência sobre as políticas de governo; nas democracias 

menos desenvolvidas, ocorre o contrário.

Não obstante, em tese, o governo deva, segundo o preâmbulo da Constituição Federal 

(CF), “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos” (BRASIL, 1988), especialmente neste 

momento de crise política e econômica, acentua-se a percepção difusa de que há um 

divórcio entre a agenda do governo e a agenda da sociedade e, de um modo genérico, 

o governo brasileiro é percebido como atrasado, corrupto e ineficiente. Muito deste 
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estado de coisas se explica pela urgência das demandas sociais – a denominada dívida 

social – e a resposta burocrática, lenta e recheada de desperdícios que o governo lhes 

dá.

Entes Federados. A República Federativa do Brasil, um Estado Democrático de 

Direito, constituído como democracia representativa, conta com quatro níveis de entes 

federados: a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios (CF, art. 1º). A União 

é soberana e, portanto, independente e autônoma; Estados, DF e Municípios são entes 

federados, nem soberanos nem independentes, mas autônomos. A autonomia dos 

Estados e DF é limitada pela CF e a autonomia dos Municípios é limitada pela CF e pela 

Constituição Estadual do estado a que pertencem.

Para os três primeiros, o termo “governo” indica os poderes executivo, legislativo e 

judiciário; os municípios contam apenas com os poderes executivo e legislativo. No DF, 

Estados e Municípios, o poder legislativo é unicameral; na União, bicameral: Câmara 

dos Deputados e Senado Federal.

O status de entes federados dos municípios, introduzido na cena política pela CF 

de 1988, é caso único no mundo e ampliou as dimensões do federalismo. A novidade, 

que não foi completamente desenvolvida, apresenta vantagens e problemas. Dentre 

estes, o grande desafio – quase impossibilidade – de promover o regime de efetiva 

colaboração entre a União, DF, 26 estados e 5.570 municípios; por outro lado, de que 

autonomia se trata, quando, com dados de 2013, 94% dos municípios geram apenas 

30% de suas receitas. Os outros 70% provêm de repasses da União e dos estados 

(FIRJAN, 2015, p. 6). Quem não tem dinheiro, é autônomo?

Educação Básica (EB). Este nível, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), abrange os processos formativos desenvolvidos em instituições escolares (art. 

1º), visando, segundo o art. 22, “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” (BRASIL, 1996).



7

A educação básica é obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de idade, organizada 

em educação infantil (EI), ensino fundamental (EF) e ensino médio (EM). A educação 

infantil destina-se a crianças até cinco anos de idade, com duas etapas: creche para 

crianças até 3 anos e 11 meses; educação infantil, para crianças até 5 anos e 11 meses. 

O ensino fundamental, com duas etapas: anos iniciais, para crianças de seis a dez anos; 

anos finais, para pré-adolescentes, de 11 a 14 anos. Ensino Médio, para jovens de 15 a 

17 anos. A Educação Básica inclui, ainda, a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essas 

faixas etárias são conhecidas como “idade certa”.

É de relevo destacar que, após a realização da Conferência Nacional de Educação de 

2010 (CONAE), precedida de conferências municipais e estaduais, com o envolvimento 

estimado de 3 milhões de pessoas, a desigualdade social passou, definitivamente, para 

a pauta da educação. Com efeito, o Plano Nacional de Educação (PNE), cujo ideário foi 

formulado na CONAE 2010, e considerado o plano estratégico nacional para o período 

de 2014 a 2024, inclui entre suas dez diretrizes: a “superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as 

formas de discriminação” (art. 2º, III; BRASIL, 2014).

Referencial conceitual. Esta constelação é metodológica. Na medida do possível, 

os próximos subitens serão organizados, não explicitamente, para expressar, em 

cada tópico, as bases legais, esclarecimentos conceituais, atuação do governo, 

segundo a competência de cada ente federado e/ou poder constituído e observações 

complementares.

2 A organização da educação

O conceito de organização está presente no dia-a-dia das pessoas. Talvez a isso se 

deva sua redução à dimensão operacional-concreta de ordenar coisas. No entanto, 

o termo tem outras denotações, como “estruturar; planejar a realização de (algo) e 

prover o necessário; coordenar de forma metódica”. Ou seja, a competência ou papéis 

dos entes federados em relação à organização da educação deve ser compreendida 
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em conformidade com as significações entre aspas, acima, e se expressam em três 

ações: normatizar, regular e supervisionar.

2.1. Normatização da educação

“A educação, [é] direito de todos e dever do Estado” (CF, art. 205). Para cumprir 

esse mandato, a “União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino.” (CF, art. 211).

Em consonância com o regime de colaboração, o mesmo artigo constitucional 

determina que:

• Os Municípios atuem, prioritariamente, na educação infantil e no ensino 
fundamental;

• Os Estados atuem, prioritariamente, no ensino fundamental e médio;

• O Distrito Federal atue na educação infantil, ensino fundamental e médio.

Não há, na CF, determinação específica para a União, mas sua atuação mais 

expressiva ocorre na educação superior e ensino médio profissionalizante, embora 

colégios de aplicação de universidades federais incluam a educação básica, da infantil 

ao ensino médio, e os colégios militares atendam alunos a partir do 6º ano até o final 

do ensino médio.

Além dessas competências, para compreender a normatização, é preciso entender 

o que é um sistema de ensino, pois há o sistema de ensino federal, o sistema de ensino 

do DF, os sistemas de ensino estaduais e municipais. Simplificadamente,

Sistema de Ensino = Órgão executivo + Órgão normativo + Rede de escolas

Embora os sistemas de ensino possam incluir outros órgãos necessários à 

organização da educação, limitamo-nos a explicitar a equação em destaque.
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• Sistema Federal de Educação. O órgão executivo é o Ministério da Educação 
(MEC); o órgão normativo, o Conselho Nacional de Educação (CNE); a rede de escolas: 
Universidades Federais, Institutos Federais de Educação, Ensino Superior3  privado e 
Educação Básica realizada pelos colégios de aplicação de universidade federais e 
colégios militares.

• Sistema de Educação do DF. Órgão executivo, Secretaria de Educação do DF; 
órgão normativo, Conselho de Educação do DF; a rede de escolas: rede pública de 
escolas do DF, da educação infantil ao ensino médio, rede particular de escolas no 
DF, da educação infantil ao ensino médio.

• Sistema de Educação de cada Estado. Órgão executivo, Secretaria Estadual de 
Educação; órgão normativo, Conselho Estadual de Educação (CEE); a rede de escolas: 
escolas estaduais da educação do ensino fundamental e ensino médio e de educação 
infantil (quando houver); escolas da rede privada no Estado, do ensino fundamental 
ao ensino médio; Ensino Superior mantido pelo Estado e, quando houver, Ensino 
Superior mantido por municípios do Estado.

• Sistema de Educação de municípios. Órgão executivo, Secretaria Municipal de 
Educação (SME); órgão normativo, Conselho Municipal de Educação (CME); a rede de 
escolas: escolas municipais de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio 
(quando houver); escolas de educação infantil da rede privada, no município.

Convém observar que, enquanto a União, o DF e os Estados são obrigados a ter seus 

respectivos sistemas de ensino; para o município, sua criação é opcional. Na prática, a 

inexistência de sistema de ensino significa que o município não tem CME. Mas, como 

isto não o desobriga do dever de ofertar, prioritariamente, a educação infantil e ensino 

fundamental, todo município dispõe de uma SME, como órgão executivo e sua rede 

de escolas integra o Sistema Estadual de Educação, bem como as escolas privadas de 

educação infantil existentes nesse município.

Com essas referências, é possível sumariar as competências normativas do Estado à 

luz do que estabelece a CF, art. 24: União, DF e Estados podem legislar concorrentemente 

sobre educação, princípio estendido também aos municípios.

3   A Organização da Educação Superior não é objeto deste texto.
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• Nível Federal. A CF dedica um capítulo à educação, art. 205 a 214, dois artigos, 
60 a 61, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e algumas outras 
menções em seu corpus legal. Os mandatos constitucionais se aplicam aos quatro 
níveis de governo e aos três poderes do Estado brasileiro. Além da CF, existem as 
leis infraconstitucionais que, também, devem ser observadas por todos os níveis de 
governo. As mais relevantes são a LDB e o PNE. A primeira pode ser considerada 
como o estatuto da educação brasileira; o segundo, como um plano estratégico de 
duração decenal.

• Adicionalmente, há o CNE, cujas Resoluções e Pareceres são vinculantes para os 
sistemas de ensino de todos os níveis. Ainda no nível nacional, o MEC e órgãos a ele 
vinculados como Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) promulgam 
portarias que, igualmente, são vinculantes para os sistemas de educação de todos 
os níveis.

• Nível Estadual. Semelhantemente ao que ocorre no nível federal, a Constituição 
de cada estado tem disposições sobre a educação que se aplicam a todas as escolas 
de educação básica de seu território e leis infraconstitucionais que vinculam todas 
as escolas que integram o sistema estadual de ensino. Há, igualmente, Resoluções 
e Pareceres dos CEE que vinculam todas as escolas do sistema estadual. O mesmo 
ocorre com as Portarias da Secretaria Estadual de Educação. Nenhuma disposição 
estadual pode contrariar a CF ou as leis federais. Contudo, não é incomum que 
disposições normativas de Estados conflitem com normas federais infralegais ou 
até mesmo com a CF. Nessas ocorrências, a alternativa é a busca de consenso, em 
conformidade com o princípio do regime de colaboração, embora não seja raro que 
esses tipos de conflitos permaneçam longo tempo sem solução e, por vezes, acabem 
no Supremo Tribunal Federal (STF) que é o guardião da CF.

• Nível Municipal. Os municípios não contam com constituição, mas com Lei 
Orgânica que, necessariamente, deve tratar da educação, e suas disposições se 
aplicam às escolas do sistema municipal de ensino. Quando o município conta com 
o CME, suas resoluções e pareceres são vinculantes para o seu sistema de ensino, 
tal como as Portarias da SME. Quando não há CME, as Portarias da SME aplicam-se 
apenas às escolas da rede municipal de educação.

• Nível Distrital. O DF conta com Constituição distrital, Conselho de Educação do 
DF e Secretaria de Educação do DF. As vinculações normativas no DF conjugam o 
que se afirmou dos níveis estadual e municipal.
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Esse sistema é complexo e pode parecer confuso. No entanto, funciona com razoável 

adequação, embora em decorrência da absurda quantidade de normas, da frequente 

edição de novas normas e revogação das já existentes, sobretudo nos níveis infralegais, 

grande parte dos professores desconhece as normas que regulam a educação do 

sistema de ensino em que trabalha ou as conhece parcialmente ou, ainda, de “ouvir 

dizer”. Sem dúvida, este é um problema, praticamente insuperável, pois resulta da 

própria estrutura de organização dos sistemas educativos. Há, ainda a proposição de 

criar o Sistema Nacional de Educação (CF, art. 14; PNE, art. 13) que ainda carece de lei 

específica.

2.2. Regulação da Educação

Por regulação deve-se entender a conformidade de algo com as leis ou regras; no 

caso, conformidade da escola ou curso com as normativas federais e as do próprio 

sistema de ensino que lhes são aplicáveis. A regulação realizada em cada nível federado 

está fundamentada na LDB.

Para o sistema federal, compete à União: 

autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino. (Art. 9º, IX).

Para os sistemas estaduais, compete aos Estados: 

autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino. (Art. 10, IV).

Para os sistemas municipais, compete aos Municípios

autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 
ensino; (Art. 11, IV).
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Para o Distrito Federal: 

Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e 
aos Municípios. (Art. 10, VII, Parágrafo único).

A leitura comparativa das transcrições possibilita identificar três ações de 

regulação: autorizar, reconhecer e credenciar. Há mais duas: recredenciar e renovar o 

reconhecimento. Duas se referem à instituição/escola: credenciar e recredenciar; três, 

a ensino/curso: autorizar, reconhecer e renovar o reconhecimento.

Para compreender o papel regulador do Estado, vamos exemplificar com uma 

situação hipotética no nível municipal. Nos demais entes federados, a regulação 

é similar. Suponha que uma cidadã decida abrir uma escola de educação infantil, 

portanto, uma unidade escolar do sistema municipal de ensino. Suponha, ainda, que 

a construção do prédio foi concluída, professores e técnicos contratados. Para que a 

comece a funcionar, legalmente, são necessários os procedimentos de regulação.

A primeira providência é credenciar a creche. Isto é solicitado ao CME que, após 

apreciar as condições de oferta (projeto político pedagógico, corpo de profissionais da 

educação, infraestrutura), credencia ou não. Se credenciada, a escola passará a integrar o 

sistema municipal de ensino. O credenciamento é concedido por determinado período, 

variável de cinco a dez anos. Antes de seu término, os gestores deverão solicitar seu 

recredenciamento.

Juntamente com o pedido de credenciamento é solicitada, ao CME, a autorização 

de funcionamento, por exemplo, de creche e/ou educação infantil. A autorização é 

concedida por determinado período, ao final do qual, comprovado o funcionamento 

adequado, é solicitado o reconhecimento, também concedido por cerca de cinco anos, 

findos os quais há necessidade de solicitar a renovação de reconhecimento. A título 

de exemplo, a Resolução CME/Anápolis nº 84 pode ser lida como ilustração deste 

processo (CME, 2013).

Esse modelo foi criado pelo INEP para o Sistema Federal de Ensino Superior e adotados 

pelos Sistemas Estaduais de Educação para a Avaliação da Educação Superior. Com 
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relação à educação básica, no âmbito da autonomia dos entes federados (Estados e 

Municípios), há um grande leque de variações, com funcionamento mais adequado 

nos sistemas estaduais e sistemas municipais melhor consolidados. Deve-se observar 

que o modelo se aplica mais para a regulação das escolas da rede privada e menos 

eficientemente para as escolas públicas. Diferentemente do que ocorreu na Educação 

Superior, a regulação na Educação Básica não promoveu mudanças significativas nas 

condições de oferta da educação, não se tornando em instrumento eficaz de garantia 

do padrão de qualidade da educação, como suposto.

2.3. Supervisão da Educação

Retornando a leitura dos incisos dos art. 9º, 10 e 11 da LDB, no tópico anterior, 

constata-se que é atribuição dos entes federados supervisionar os estabelecimentos 

do seu sistema de ensino e, concomitantemente, que essa ação se correlaciona com 

a avaliação. Em resumo, a Supervisão objetiva “a garantia do padrão de qualidade” (CF, 

art. 206, VII), que é um dos princípios do dever de educar do Estado.

A supervisão, no sentido de um olhar hierarquicamente superior ao da unidade 

escolar supervisionada, é atribuição do CEE, CE do DF e CME, respectivamente para 

os sistemas de educação estaduais, do DF e dos municípios. Os Conselhos podem 

recorrer a órgão de apoio, como Secretaria de Educação ou docentes/técnicos ad hoc.

Os instrumentos de avaliação costumam ser relatórios elaborados pela unidade 

escolar supervisionada, visita in loco de comissão de avaliação e, em alguns casos, 

resultados obtidos pelos alunos em exames de larga escala.

A supervisão relaciona-se, estreitamente, com a regulação, pois é a partir das 

informações e dados coletados na supervisão que o Conselho realizará o credenciamento/

recredenciamento da unidade escolar e a autorização, reconhecimento e renovação 

de reconhecimento do ensino (educação infantil, ensino fundamental ou médio) e, 

ainda, o encerramento das atividades de ensino da unidade escolar, quando for o caso. 

Enfim, o produto da regulação/supervisão seriam escolas aptas a funcionar e garantir 
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o padrão de qualidade, objeto do próximo tópico.

3 O funcionamento da educação

O funcionamento refere-se a como o Estado “exerce a função” de educar, planejada 

na organização, a fim de atender as demandas da sociedade civil. Há dezenas de 

perspectivas de análise do funcionamento da educação básica. Escolhemos seis: 

infraestrutura, professores, alunos e censo escolar, bases curriculares, financiamento, 

avaliação. São pontos de referência, não o mapa do caminho, mas quem tem referências 

faz o próprio caminho investigativo. Nosso foco serão os sistemas públicos.

3.1. Infraestrutura

Com o pressuposto de que “qualidade”, em educação, é conceito muito discutido e de 

poucos consensos, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, rede de organizações 

da sociedade civil, propôs colocar entre parênteses discussões pouco produtivas e 

buscar acordos em algo menos polêmico: as condições de oferta da educação. Estas 

foram definidas em três eixos: etapas e modalidades da educação básica, insumos 

necessários ao funcionamento de cada etapa e construção da equidade educacional 

(CARREIRA; PINTO, 2007, p. 26).

Estrategicamente, a Campanha propôs partir de pontos consensuais para calcular o 

Custo Aluno-qualidade Inicial (CAQi).  Após sua implementação, o Custo Aluno Qualidade 

(CAQ) seria a segunda etapa. O PNE assumiu esses conceitos, nas estratégias 6 a 8 da 

meta 20. Para exemplificar, é difícil imaginar que haja quem discorde de que escolas 

de educação infantil devam ter uma biblioteca/sala de leitura, uma sala para a diretora 

ou sala para professores. Sem estes e outros insumos básicos, toda discussão sobre 

qualidade na educação infantil é estéril.

Pois bem, em 2017, conforme o Censo da Educação, havia, no Brasil, 84.165 escolas 

com EI; destas, apenas 34% tinham biblioteca ou sala de leitura, 55% sala para a 
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diretora e 41% sala para professores (FUNDAÇÃO LEMANN, 2018). Em 2010, para 

114.216 escolas similares, esses percentuais eram, respectivamente, 39%, 64%, 41%. No 

período, na EI, houve diminuição de 30 mil escolas e crescimento de 1,342 milhões de 

matrículas. Nesses anos, houve intenso rearranjo da estrutura física para atender as 

crianças em espaços exclusivos – os CMEIs – com a diminuição de salas de educação 

infantil em escolas com outras etapas de ensino. Sem dúvida, um avanço. Mas, a 

diminuição relativa de escolas com salas da diretora, das professoras e a estagnação 

percentual de escolas com bibliotecas/salas de leitura são sinais de precariedade e um 

bom indicador de que o governo cumpre papel parcialmente.

Na EF e EM, quando, além da infraestrutura se considera a disponibilidade de 

equipamentos, a situação é, ainda, mais dramática.  Por exemplo, no Ensino Médio, no 

qual Ciências representa razoável parte do currículo, os laboratórios de ciências que, 

em 2010, existiam em 47% das escolas, passaram para 45% em 2017.

3.2. Professores

Pesquisa patrocinada pelo Banco Mundial, com observação de mais de 15 mil 

professores, em sete países, Brasil inclusive, apresenta conclusões preocupantes:

• Na média, a qualidade dos professores latino-americanos é baixa;

• Isto decorre de fraco domínio do conteúdo acadêmico, apesar da elevada 
titulação; uso de práticas ineficazes em sala de aula, na qual utilizam 65%, ou menos, 
do tempo de aula para ensino, o que equivale à perda de um dia de aula por semana; 
uso limitado do material didático disponível e das tecnologias da informação;

• Nenhum corpo docente da região pode ser considerado de alta qualidade, 
quando comparado globalmente (BRUNS; LUQUE, 2014, p. 2).

Na formação inicial, costumo afirmar a nossos acadêmicos que são trabalhadores 

que estudam e não estudantes. Ou seja, em condições de formação adversa, terminam 

o curso sem as competências necessárias. O quadro não é melhor na formação 

continuada. De 262 mil professores de escolas públicas do 5º e 9º anos, quando 
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perguntados, no Censo/2017, sobre a participação em atividades de desenvolvimento 

profissional nos dois anos precedentes, 15% afirmou não haver participado; 30% 

participou, mas as atividades não impactaram as práticas como professor ou o impacto 

foi baixo; para 38% o impacto foi moderado. Apenas 17% consideraram que houve 

grande impacto (FUNDAÇÃO LEMANN, 2018).

Adicionalmente, o PNE (meta 17) diagnostica que o salário médio do professor de 

educação básica equivale a 70% do salário médio dos demais profissionais com idêntico 

tempo de formação acadêmica. Esta situação, por um lado, induz numerosos docentes 

a jornadas de trabalho superiores a 40 horas semanais, em diferentes escolas, o que 

lhes subtrai tempo para formação continuada e descanso adequado e, por outro lado, 

se constitui em sério obstáculo à ampliação de seu capital cultural.

Há que se reconhecer que as condições de trabalho do professor não são adequadas, 

o que significa que o governo cumpre parcialmente seu papel, tanto na formação 

inicial e continuada quanto na garantia de adequado ambiente de trabalho. Trata-se 

de decisão política. O Estado do Ceará, por exemplo, está encontrando caminhos para 

qualificar a formação continuada, e o Estado do Maranhão para elevar o piso salarial, 

hoje de U$ 1,751 mensais contra U$ 746 do piso nacional.

3.3. Alunos e Censo Escolar

“Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.” (CF, art. 

208, § 3º). Aqui, uma boa notícia: o Censo da Educação Brasileira é um caso de sucesso 

de articulação entre os quatro níveis de entes federados e de entrega, à sociedade, 

de produtos confiáveis. Ou seja, o governo cumpre bem este papel. Inclusive o zelo 

pela frequência, especialmente nos anos inicias do EF, é eficaz, quer pela indução do 

Programa Bolsa Família que exige, da criança, 80% de frequência mínima à escola a 

fim de que sua família continue recebendo a bolsa mensal, quer pela chamada ativa 

feita pelos gestores de cada escola quando se constata a não frequência às aulas.
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Contudo, embora haja feito significativos progressos rumo à universalização do 

ensino fundamental, o Brasil tem uma dívida educacional de séculos. A matrícula, dos 4 

aos 17 anos é obrigatória (CF, art. 208, I), mas, com dados do Censo 2017, constata-se que, 

nessa faixa etária, há 2,8 milhões de indivíduos fora da escola, dos quais: 821 mil crianças 

de 4 a 5 anos, pouco menos de 400 mil crianças e pré-adolescentes de 6 a 14 anos e 

quase 1,6 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos (PASCOAL, 2018; OBSERVATÓRIO, 

2015). Lamentavelmente, o desperdício de talentos, com a não escolarização, continua 

em faixas etárias subsequentes, com a geração “nem-nem:

Hoje, cerca de 25 milhões de brasileiros, ou mais de metade dos jovens entre 
15 e 29 anos apresentam algum risco de desengajamento. Cerca de 11 milhões 
não estudam nem trabalham, os restantes estudam ou trabalham, mas 
apresentam atrasos grandes na aprendizagem ou estão em trabalhos onde 
têm poucas oportunidades de acumular competências relevantes para um 
mercado de trabalho cada vez mais competitivo. (BANCO MUNDIAL, 2018).

Os próprios alunos são responsáveis pela criação de ambiente pouco propício à 

aprendizagem em sala de aula. Segundo a Pesquisa Internacional sobre Ensino e 

Aprendizagem, TALIS, na sigla em inglês, conforme relatório divulgado em 2015, com 

dados de 2013: “Professores no Brasil declaram gastar 20% de seu tempo de aula 

mantendo a ordem em sala (comparado com 13% em média nos países da TALIS). 

(OCDE, 2015, p. 3).

Quanto ao alunado, observa-se que, de 2010 a 2017, o número de escolas e de 

alunos vem diminuindo, conforme Tabela 1. Talvez, nisto residam possibilidades de 

melhoria. Acresça-se que a taxa de escolarização é baixa nas pontas da educação 

básica: crianças com menos de 4 anos e adolescentes com 15 anos ou mais. Note-

se, ainda, que cerca de 400 mil crianças que deveriam estar no ensino fundamental, 

sequer frequentam a escola. Em consequência, apesar da Constituição imperial haver 

determinado a fundação de “escolas de primeiras letras” em todas as cidades e vilas, 

chegaremos ao segundo centenário da independência com milhões de analfabetos. 

Segundo o IBGE (2016?), 8% da população, há três anos, era analfabeta, taxa que 
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decresceu, em média 0,26 de 2007 a 2015. Mantido este ritmo, o Brasil conseguiria 

eliminar o analfabetismo absoluto em 2049.

Tabela 1 – Variação de número de escolas e matrículas, por redes de educação 

básica: 2010 e 2017

2010 2017 Variações 2010/2017
Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Alunos

Total 194.939 50.841.769 183.743 48.958.036 –  11.196 – 1.883.733

Públicas 158.710 43.699.239 144.726 40.578.967 –  13.984 – 3.120.272

Privadas 36.229 7.142.530 39.017 8.379.069 +  2.788 + 1.236.539

Federais 344 171.843 625 233.681 +     281 + 61.838

Estaduais 32.130 19.807.006 30.646 16.366.277 –   1.484 – 3.440.729

Municipais 126.236 23.720.390 113.455 23.979.009 –  12.781 +   258.619
Fonte: Elaboração do autor, com informações de Matrículas e infraestrutura, Disponíveis em: <www.qedu.org.br>. Acesso 
em: 16 mar. 20018. 

Constata-se que, apesar da excelência do censo, que fornece dados valiosos para 

a estruturação de políticas públicas e de governo na área de educação, o governo 

brasileiro não conseguiu, ainda, cumprir uma das promessas fundamentais das 

democracias modernas: o cidadão educado (BOBBIO, 1986, p. 31).

3.4. Bases Curriculares

“Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais.” (CF, art. 210). A interpretação de “fixar conteúdos mínimos comuns” mudou 

no decorrer dos anos. Oito anos após a CF, a LDB (art. 8º, IV) determina à União 

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.

Nesta disposição, há quatro inflexões: a inclusão da EI e EM, além do EF; a introdução 

de diretrizes como disposições norteadores dos currículos e conteúdos mínimos; a 

http://www.qedu.org.br
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introdução de competências, também como disposições norteadoras e, quarta, a 

atribuição à União, articulada com os demais entes federados, do status de sujeito 

elaborador.

A mesma LDB, no art. 26, determina que os currículos do EF e EM devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada pelos entes federados regionais com a parte 

diversificada, como possibilidade de atendimentos às características locais dos alunos, 

da cultura e da economia. Em parágrafos e incisos desse artigo, são enumerados, de 

forma não muito clara, áreas de conhecimento, componentes curriculares e conteúdos 

que devem fazer parte da base nacional comum, o que não deixa de ser um currículo, 

ainda que entendido em acepção ampliada.

O art. 26 e seus parágrafos e incisos, de 2003 a 2017, sofreram 14 alterações, dois 

vetos e 17 inclusões, entre elas, a do art. 26-A, com dois parágrafos. Isto torna o art. 26 o 

campeão de alterações; o § 2º conta com quatro alterações, três das quais revogadas. 

Este processo evidencia como o currículo é território de disputas de poder.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, editados de 1997 a 2000, constituíram o 

segundo movimento de configuração de um currículo para a EB. O termo “parâmetros” 

não consta na LDB, mas está próximo a “diretrizes” e, em decorrência, ao currículo, 

como se depreende da introdução: “Nosso objetivo é auxiliá-lo na execução do seu 

trabalho, compartilhando seu esforço diário de fazer com que as crianças dominem o 

conhecimento de que necessitam [...] (Brasil, 1997, grifo nosso).

Um terceiro movimento interpretativo se deu com a elaboração, a partir do final 

do século passado até 2014, de 15 diretrizes, compiladas pelo MEC em um e-book 

de 542 páginas (Brasil, 2013). Um exagero. O próprio CNE reconheceu a leitura das 

mesmas aquém das expectativas. Por isso, elaborou uma síntese de sete diretrizes, 

seis referentes a etapas ou modalidades de EB e uma sobre educação em Direitos 

Humanos (MEC, CNE, CEB, 2014). São 70 páginas; uma extensão mais acessível.

Excetuando a LDB, que é genérica, as demais tentativas caracterizam-se como 

documentos orientativos, diversamente do quarto movimento que é prescritivo e 
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minucioso. O documento elaborado, denominado de Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), foi homologado pelo CNE no dia 20 de dezembro de 2017, incluindo o currículo 

para EI e EF. No planejamento do MEC, o currículo para o EM deve ser homologado ainda 

este ano (Brasil, 2018). Mais do que qualquer outro, quer pelo modo como tramitou, quer 

pelo conteúdo, a BNCC está imersa em um campo de disputas político-ideológicas. Não 

está claro se as orientações da Base serão implementadas ou relegadas à indiferença. 

No entanto, é possível concluir que os governos, sobretudo nos sistemas estaduais, no 

DF e nos municípios melhor estruturados cumprem o próprio papel, nem sempre com 

sucesso quanto à operacionalização das diretrizes curriculares, pois estas são pouco 

conhecidas pelos professores.

3.5. Financiamento

O FUNDEF, criado pela Emenda Constitucional (EC) de setembro de 1996 e 

regulamentado pela Lei nº 9.424/97, inovou os mecanismos de financiamento da 

educação. Vigorou de 1997 a 2006, sendo aplicado apenas ao EF; foi substituído 

pelo FUNDEB que manteve os mecanismos, mas ampliou a cobertura para toda a 

EB. O FUNDEB, criado pela EC nº 53, de dezembro de 2006, vigorará até 2020. Ele é 

constituído por 20% dos impostos arrecadados em cada Estado, Município e no DF e 

das transferências constitucionais obrigatórias – Fundos de participação de estados e 

municípios, além da complementação da União, de até 10% do montante arrecadado 

pelos entes federados regionais (CF, art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias).  Em 2017, a arrecadação de estados/municípios destinada ao FUNDEB foi 

prevista em R$ 129,7 bilhões; a complementação da União, em R$ 11,7 bilhões.

Esse valor foi rateado pelo número de alunos matriculados em 2016, de acordo 

com o Censo daquele ano, para estabelecer o valor mínimo aluno ano nacional. Esse 

valor é multiplicado por um fator de ponderação, para atender a custos diferenciados 

de alunos, pois um aluno que frequenta a escola em período integral tem um custo 

maior, para o ente federado, em relação ao aluno que a frequenta por meio período. 
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Desta maneira, cada estado tem um valor mínimo aluno ano diferenciado, segundo 

o montante de formação desse fundo pelo próprio estado e pelos municípios que o 

compõem. Na hipótese em que o caixa do FUNDEB do Estado ou DF é insuficiente para 

investir o valor mínimo aluno ano nacional, a complementação da União é utilizada 

para suprir o que falta. Para verificar detalhes dos valores mínimos aluno ano para 

2018, basta acessar a Portaria Interministerial nº 10 de 27 de dezembro de 2017, que 

pode ser encontrada nas referências deste texto (MEC, 2017).

Para a sociedade civil, esse conceito de valor mínimo aluno ano está longe de garantir, 

para cada aluno da EB, o direito à educação de qualidade. Daí, há duas propostas: adotar 

o conceito do CAQi/CAQ e, até 2024, elevar o investimento em educação para 10% 

do PIB, o que, aproximadamente, duplicaria os investimentos nacionais em educação. 

Contudo, o cenário econômico-político não enseja esperanças.

3.6. Avaliação

É a última macro ação de responsabilidade do governo com relação ao funcionamento 

da educação. Compete à União

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 
(LDB, art. 9º, VI).

Há diferentes exames de escala, de nível nacional, com finalidades diferentes:

• Provinha Brasil, aplicada duas vezes ao ano para crianças do 2º ano. Tem a 
finalidade de apoiar as professoras na identificação e encaminhamento de problemas 
de alfabetização. Os resultados ficam restritos à escola ou Secretaria de Educação 
dos entes federados. Foi aplicada pela primeira vez em 2008.

• Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Faz parte do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB) e objetiva prover informações para melhorar a alfabetização, 
pois temos o fenômeno do “analfabetismo escolar”. Os resultados de 2016, últimos 
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disponíveis, indicaram que, após três anos de escola, 54,76% das crianças brasileiras 
estão no nível insuficiente de leitura; na escrita, são 34% nesse nível e, em Matemática, 
54,46%. O INEP elabora um boletim da ANA para cada escola a fim de apoiá-la no 
trabalho de alfabetização. Não tem havido melhoras.

• Prova Brasil. Esta prova integra o SAEB e é aplicada a estudantes do 6º e 9º 
anos de escolas públicas, nos anos ímpares, e resultados publicados nos anos 
pares. Cada escola pode acessar a “Devolutiva Pedagógica” com os resultados da 
escola em Português e Matemática, de forma a permitir-lhe agir para melhorar a 
aprendizagem dos alunos. O Portal Qedu também divulga, de forma amigável, os 
resultados da Prova Brasil. O Estado do Ceará e o município de Sobral são exemplos 
de bom aproveitamento do IDEB para melhorar seus sistemas de ensino.

• Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), aplicada a amostras de 
alunos do 5º e 9º anos, de escolas públicas e privadas e a alunos do 3º ano do 
EM, em escolas públicas e privadas. Os resultados de proficiência em Português e 
Matemática, combinados com os índices de reprovação e abandono, em cada escola, 
originam o IDEB, tido como principal indicador da qualidade em educação. Há metas 
projetadas, para cada escola, ente federado ou região até 2022 (segundo centenário 
da independência). Alunos do 5º ano atingirão a meta se mantiverem o ritmo de 
evolução; já os alunos do 9º ano e 3º ano do EM, não.

• Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) objetiva prover às universidades, 
sobretudo federais, apoio ao processo seletivo de ingresso no ensino superior.

Pode-se afirmar que o governo cumpre bem o papel de avaliação, mas existem 

muitas críticas, sobretudo no meio acadêmico, com relação à adequação desses 

resultados para avaliar a qualidade da educação.

Conclusão

Embora, como previsto, o papel do poder judiciário não tenha sido tratado, o papel 

dos poderes executivos e legislativos e o papel dos entes federados em seus quatro 

níveis nos permitem afirmar que:

• O governo tem tido razoável sucesso na ampliação do acesso à educação, 
embora com baixa matrícula nas “pontas” inferior e superior da EB. Incluir quem, em 
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idade escolar, está fora do sistema, será um esforço de décadas. Quanto à qualidade, 
embora exames de larga escala indiquem melhorias, quando comparada a níveis 
internacionais, a educação brasileira é muito ruim. Em média, um aluno brasileiro 
apresenta defasagem de dois anos em relação a estudantes europeus e de quatro 
ou cinco anos em relação a estudantes asiáticos que participam do PISA.

• Em relação à organização, pode-se afirmar que o sistema normativo, embora 
induza à burocratização e seja confuso, é razoavelmente sólido, indicando que o papel 
do Estado está sendo realizado a contento. Não obstante isto, há um fenômeno não 
suficientemente estudado/criticado que consiste nas transferências dos professores 
mais eficazes para o aparato burocrático dos órgãos centrais do sistema, como 
Secretarias, Conselhos etc. Isto pode prejudicar a aprendizagem.

• A oferta da educação básica de qualidade consiste no grande gargalo para o 
governo. Com algumas exceções de escolas e municípios, aqui e ali, pode-se afirmar 
que o governo não logrou cumprir o seu papel, entre outras coisas, porque, fora do 
discurso, a educação ainda é mais política de governo do que política de Estado.
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